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Nometņu vasara
Ir liels prieks skatīt šīs
dzī
vespriecīgās bērnu un
jauniešu sejas un lasīt par
to, kā Gaŗezera, Katskiļu
un Kursas vadība pratusi
sagādāt tautiešu jaunajai
paaudzei skaistu un piln
vērtīgu vasaru.
Augšējā attēlā – Gaŗezera
kārtējais izlaidums, vidū –
Katskiļu Īkšķīši, apakšējā
attēlā – rosības Kursā!
(Vairāk lasiet 3., 4. un 5. lpp.)

Aicinām
uz 3x3
salidojumu!
2. lpp.

Olimpisko
medaļu un
naudas
skaitīšana
Latvijā
11. lpp.

Vai latviešiem
iespējams būt
aristokratiem?
12. un 14. lpp.

Numura
intervijā –
Zīle Dumpis
13. lpp.

Pēteŗa Karlsona
olimpiskie stāsti
15. lpp.

Mūsējie Tokijā
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
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
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: ________________________________________________
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Tiekamies 3x3 salidojumā – klātienē vai attālināti!
Šogad globālajai pasaules lat
viešu ģimeņu 3x3 kustībai aprit
40 gadu, un trīsreiztrīsnieki ai
cināti tikties salidojumā 28. au
gustā no 12.00 Bauskas pils es
trādē vai piedalīties attālināti.
Tā būs viena intensīva, skaista
diena, kuŗā kopīgi varēs izdzīvot
līdz šim tik ierasto un ļoti gaidīto,
bet kovida dēļ jau divus gadus pār
celto tradicionālo saieta nedēļu.
3×3 salidojumā darbosies ie
viržu teltis, par aizvadīto laiku
liecinās izstāde un atgādinās 3x3
skaņu studijas ieraksti. Notiks
arī daudzinājums, būs ierastā
Lailas un Jāņa Kirmušku vakara
pasaciņa mazajiem utt. Vairākas
reizes dienas laikā iecerēta vir
tuāla saslēgšanās ar latviešiem no
citām zemēm. Un vakara izskaņā
pirmizrādi piedzīvos Montas un
Armanda Jakovelu veidotā piln
metrāžas dokumentālā filma
Trīsreiztrīs. Noslēgumā, protams,
danči ar iemīļotajiem 3x3 mū
zikantiem.
Tiešraide no salidojuma no
12.00 tiks translēta arī kustības
Facebook kontā 3x3_Latvija, tā
dējādi notikumā attālināti pieda
līties varēs arī no jebkuŗas vietas
pasaulē. Saprotam, ka ne visi,
kas vēlas, varēs būt klāt sarežģītās
situācijas dēļ (piemēram, pielaide ar negātīviem testiem prasa
visādus grūti izpildāmus ierobe
žojumus, Covid-19 vakcinācijas
sertifikāti no trešajām Latvijā
pagaidām netiek atzīti utt.).
Savukārt dokumentālo filmu
Trīsreiztrīs tie, kuŗi piedalīsies
attālināti, varēs noskatīties vimeo
vietnē, pirms tam saņemot pie
ejas kodu. Tātad, ja vēlaties to
redzēt, piesakieties e-pastā: 3x3

salidojums@gmail.com! Filmas
pirmizrāde, sāksies 20.00 (LV).
(Bet, iespējams, jau septembrī
filmu demonstrēs LTV 1.)
Šis e-pasts paredzēts arī saziņai
ar salidojuma organizatoriem

Uz pasākumu autobuss iz
brauks no Rīgas 10.50 un atgrie
zīsies no Bauskas 22.00. un 24.00.
Ja vēlaties braukt ar kopējo autobusu, lūdzu, pieteikties līdz
20.augustam e-pastā: 3x3sali-

Cekuļu ģimeni, rodoties jebku dojums@gmail.com. Cena par
ŗam ar sarīkojumu saistītam autobusu 6 eiro abos virzienos.
jautājumam.
Un, ņemot vērā valstī noteiktos

Salidojumam iepriekš noteikti
jāpiesakās e-pastā: 3x3salidojums@gmail.com vai, aizpildot
anketu https://ieej.lv/aizpildi3x3.
Tad arī katrs saņems apstip
ri
nājumu un konta numuru, uz
kuŗu līdz 25. augustam pār
skaitīt dalības maksu (5 eiro no
personas, 10 eiro kodolģimenei).

ierobežojumus, ieeja pasākumā
tikai ar derīgu Eiropas Savienības
Covid-19 sertifikātu (personas,
kuŗas ir vakcinētas pret Covid-19
vai pēdējā pusgada laikā to
izslimojušas). Tas attiecas arī uz
bērniem no 12 gadu vecuma.
DAIGA BITINIECE,
Latvijas 3x3 padomes locekle

Ziedo un kļūsti
par Vītolu fonda draugu
Jau otro gadu augusts tiek
izsludināts par Draugu mēnesi
Vītolu fondā. Ikviens tiek aici
nāts ziedot, lai, pienākot sep
tembrim, ziņu par stipendijas
piešķiršanu saņemtu vēl kāds
jaunietis, jo šogad fonds saņēma
nepieredzēti lielu palīdzības pie
teikumu skaitu (628!). Pandē
mija un tās radītās sekas ap
grūtinājušas situāciju daudzām
ģimenēm, tāpēc ikkatra jauna
stipendija ir neizmērāms atbalsts.
Nav svarīgi, cik liels vai mazs
ir ziedojums, jo ik eiro ir puzles
gabaliņš, kas kopā veido gada
stipendiju – 2000 eiro apmērā.
Pirms gada akcijas ietvaros tika
saņemti ziedojumi, kas ļāva
piešķirt stipendijas vairākiem
talantīgiem jauniešiem, kam
citādi augstākā izglītības ieguve

būtu stipri ierobežota.
“Pateicoties stipendijai, es va
rēju pabeigt studijas un saņemt
morālu atbalstu laikā, kad izjuka
mana ģimene – septiņus gadus
pēc tēta nāves nomira arī mamma.
Jutu, ka esmu vajadzīga un ne
esmu pamesta nelaimē viena,“
teic bijusī stipendiāte.
Kāds vieds ķīniešu sakāmvārds
māca: “Ja plānojat vienu gadu,
stādiet rīsus. Ja plānojat desmit
gadus, stādiet kokus. Ja plānojat
100 gadus, izglītojiet cilvēci.”
Palīdziet savai tautai attīstīties
un būsit nodrošinājuši nākotni
ne tikai sev, bet arī saviem
bērniem un mazbērniem, jo ik
cilvēks šajā pasaulē ir neredza
mām saitēm savienots cits ar
citu, un, tikai ļaujot citam
pakāpties, mēs arī paši celsimies

augšup! Ļausim 1.septembri ar
cerību sasniegt vēl vairāk jau
niešiem!
Ziedot iespējams:
Nodibinājums “Vītolu fonds”
Reģ.Nr.40008066477
LV48UNLA0050020101491
Ziedojums “Draugu stipendijai”
* Vītolu fonds ir nevalstiska
organizācija, kas teju 20 gadu
gaŗumā piepilda mērķi stipendiju
veidā palīdzēt talantīgiem, spē
jīgiem, bet maznodrošinātiem
jauniešiem. Savā darbības laikā
ar fonda administrētajā stipen
dijām studējuši vairāk nekā 4000
jaunieši, aptverot teju visus Lat
vijas reģionus un augstākās
izglītības iestādes.
Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Nedēļas gudrība

“Pacietība ir zieds, kuŗš neaug katrā dārzā.”

Angļu sakāmvārds

Nedēļas teikums

“Latvijā un visā pasaulē mediķi, psihoterapeiti un skolotāji apgalvo – ne tikai vakcīnas, arī
veselīgs dzīvesveids un fiziskās aktīvitātes ir iedarbīgs līdzeklis cīņā ar Covid-19 pandēmiju.
Kaut to saprastu arī polītiķi!”
Žurnālists Juris Lorencs
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SARMA
EJUPS
GVV piemin deportācijas
17. jūlijā notika 80 gadu at
ceres pasākums Komūnistiskā
režīma upuŗiem. GVV saime no
rīta sanāca pie Aizvesto piemi
nekļa. ALA Sabiedrisko attiecību
nozares vadītājs Dzintars Dzilna
pavadīja nedēļu, III un IV klasei
stāstot par padomju režīma
represijām. 17. jūlijā pie piemi
nekļa GVV audzinātāja Ingrīda
Pētersone (GVV absolvente)
stāstīja par savu vectēvu, kuŗu

arestēja, deportēja 1941. gadā un
nošāva 14. jūnijā. III un IV
klases audzēkņi nolasīja aizvesto
vārdus, mācītāja Aija Graham
nolasīja piemiņas lūgšanu.
Sportošanas nedēļa
Aizvadītajā sestdienā iesākās va
renā sportošanas nedēļa GVV un
GSS audzēkņiem. Pēcpus
dienā
notika basketa turnīrs Dziesmu
lejā, kuŗā piedalījas GSS, GVV
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Sarma Ejups ziņo no Gaŗezera
un darbinieku komandas.
Sporta nedēļas nogale turpi
nājās svētdien ar jauniešu voleja
turneju – GVV, GSS un audzi
nātāju komandas pavadīja pēc
pusdienu, spēlējot voleju. Nodar
bību vadītāji Aleks Berkolds un
Kalvis Melbārdis sarīkoja tur
neju jauniešiem. (Uzvarētājus
skatiet foto!)
Trešdienas pēcpusdienā nori
sinājās nu jau leģendārā Alberta
Legzdiņa darbinieku futenes

uz IV klases izlaidumu un koncertu. Programma iesākās ar
karoga ienešanu un archibīskapes
Laumas Zušēvicas uzrunu. Ab
solventi dalījās ar savām lūgša
nām GVV nākotnei un cerībām

cāku pārstāvis Valdis Kalniņš.
Sekoja saviļņojoša runa no
pašiem absolventiem, kuŗi pa
teicās par visu grūto darbu, ko
Gaŗezera darbinieki ir padarī
juši, lai vasara varētu veiksmīgi

Koncertu iesāka ar GVV kori
Paula Berkolda vadībā. IV klase
nodejoja “Meitas puišus danci
nāja”, deju, kas patiešām bija pie
mērota absolventu klasei, kuŗā
tikai trīs meitenes. Dziedāja GVV

nākamajām klasēm. Pēc liecību
izdalīšanas sekoja apsveikuma
runas no skolas direktrises San
dras Sīpolas, kuŗai par pārstei
gumu Daugavas Vanagu priekš
spēle pret GVV audzēkņiem Pē sēdis Andris Kursietis pasniedza
tersona sporta laukumā. Skatītāji DV goda zīmi Zeltā. Apsveikuma
sajūsmā dzīvoja līdzi spēlei. vārdus teica arī absolventu ve
GVV audzēkņi uzvarēja 2:1.

notikt. Gaŗezera padome ļoti
nopietni strādājusi, lai saliktu
vasaras plānu ar visām COVID19 rūpēm. Gandarīti bija IV
klases absolventi, kad saņēma
savas apliecības, jo tas nozīmēja,
ka viņu paša ieguldītais darbs
pagājušā vasarā ir atmaksājies.

ansamblis ar mūzikālo pavadījumu.
Pēc koncerta IV klase svinīgi
nodeva III klasei skolas karogu,
kuŗa apsolīja to sargāt. Ar asa
rām acīs kopā ar publiku visi
nodziedāja “Pūt, vējiņi”. Sekoja
apsveikumi un fotografēšanās.

Ceturtā klase absolvē!
Pagājušo sestdien GVV jau
nieši baudīja “Pēdējās vakariņas”
ar saviem draugiem. Bija labs
ēdiens, laba mūzika un laba
dancošana! Svētdienas rītā visa
GVV skola sanāca Dziesmu lejā
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ANITA
BATARAGA
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”Ilga nāca, drīz aizgāja tā bagāta vasariņa”...

Vasaras programma Ņujor
kas latviešu draudzes nometnē
ar 1. augustu ir jau vairāk nekā
pusceļā, bet gatavošanās uz
pusotra mēneša priekiem šo

izcelsmes bērniem.
Māra Dajevska atskaitē par
latviešu valodas periodu raksta:
”Andrejs Jansons un Andra
Voldiņa Dix veidoja bagātīgu

“burbulī”. Pirmā perioda tēmai
– pagātne un nākotne – pie
lāgoja arī mītņu nosaukumus:
izgudrojumi, kas nākotnē palī
dzētu pasaulei; īpašs bija

gad pieprasīja sešus intensīva
darba mēnešus. Kopš janvāŗa
sākuma nometnes padome
pavadīja daudz stundu pārru
nās, kā (un sākumā– vai vispār)
veidot saistošu, plūstošu programmu, ņemot vērā visus
mainīgos vīrusa izraisītos ve
selības drošības apstākļus un
noteikumus. Bet plānošanas
sarunas bija auglīgas, vadības
lomu uzņēmās pieredzējušas,
norūdītas sievietes – bijušās
nometnieces – un audzinātāju
darbā pieteicās pietiekami
daudz nometnes absolventu,
otrās un trešās paaudzes ārpus
Latvijas dzimušo jauniešu, kas
savu darbu pildīja ar sajūsmu,
pilnu atdevi un brīvi tekošu
latviešu valodu!
Jūlija pirmajā nogalē atvērām
nometni ar latviešu periodu,
Māras Dajevskas un Ingas
Miemes Garbarino vadībā. Pie
dalījās 63 nometņotāji, ieskaitot piecpadsmitgadnieku gru
piņa, kas pagājušās neklātienes
vasarā, nepiedzīvojuši to godu
būt vecāko nometņotāju grupā,
šovasar atgriezās, rādīdami vi
siem pārējiem priekš
zīmīgu
sparu un dedzību. Pirmajam
periodam sekoja latviski runā
jošo Īkšķīšu nedēļa Ingas Stotas
McKay vadībā, un tad Līgas
Švikss vadībā – “Mantojuma”
Īkšķīšu programma. Ar 1. au
gustu sākas Ērikas Dajevskas
vadītais “Mantojuma” periods,
53 angliski runājošiem latviešu

mūzikas programmu ar dzie
dāšanu, koklēšanu un stīgu
ansambli. Vecākās grupas arī
piedalījās meiteņu ansamblī un
zēnu korī. Galā koncerts bija
bez ārpasaules audiences, bet
to ierakstījām, lai varētu dalīties
ar vecākiem un publiku, kuŗu
šogad neaicinājām nometnes

“Mūžīgais saldējums”. Šķēršļu
gājienā un meža rotaļā laika
ceļotāji un citplanētieši “iera
dās” nometnē, bet laimīgā kārtā
nometņotāji ar savu atjautību
arī šogad paspēja pasargāt no
metni no ienaidniekiem. Par
spīti ļoti lietainiem laikapstāk
ļiem, sporta vadītājs Roberts

Pēc pirmā vakara svecīšu dievkalpojuma // visi foto Līga Švikss

Līsmanis tomēr izkārtoja sporta
svētkus un tautas bumbas
turnīru, notika dažādas ūdens
spēles pie ezera, un audzinātāji
izgudroja radošas nodarbības,

“Varīsim putru” un “Pensionāru
pēcpusdiena”, kas piesaistīja
visus nometņotājus ar spēlēm
un izdomas vingrinājumiem.
(Turpināts 5.lpp.)

2021. gada 14. augusts – 20. augusts

(Turpināts no 4. lpp.)
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Sveicieni 3x3 saimei
un draugiem!
Kas par sagadīšanos – Latvijas 3x3 basketbola
komandas uzvara Olimpiadā Tokijā reizē ar 3x3
Katskiļos nometnes plānu! Aicinām jūs visus, lielus
un mazus, piedalīties šī gada 3x3 Katskiļu nometnē
tikties virtuālā vidē. Gaidām redzēt jūsu smaidīgās
sejas un dzirdēt jūsu šī gada piedzīvojumus. Visi
esam noilgojušies pēc kultūras un mākslas, pēc
pārrunām par pasaulē notikušo. Ceram jūs
iepriecināt, izklaidēt un veicināt jauko 3x3 nometnes
kopības sajūtu.
Virtuālā pasaulē vietu skaits nav ierobežots –
aiciniet savus radus, draugus, paziņas! Var
piedalīties vienā lekcijā vai visās. Programma ir
izdevusies gaŗa un plaša, un lai tajā reģistrētos,
spiediet šeit: https://forms.gle/tK22ugq8qvRJuSMb9 un izpildiet aptauju.
Pēc reģistrēšanās nosūtīsim jums e-pastu ar sīkāku
informāciju par dienas norisi, kur tieši arī parādīsies
Zoom saite un visas lekcijas.
Turpinot sadarbību ar Gaŗezera 3x3, pirmajā
nedēļas nogalē vairākas lekcijas ir kopīgas. Arī
Gaŗezeram būs ļoti interesanta programma (skatiet
3x3 Gaŗezers Facebook)! Ja ir neskaidrības vai
jautājumi, rakstiet, 3x3Katskilos@gmail.com
Sirsnīgi sveicienot, – 3x3 Katskiļos vadības loks –
Ingrīda, Laila, Ilze, Māra un Silvija

Latviešu perioda audzinātāji. Starp audzinātājiem arī Kaspars Dix (priekšplānā)
Notika visas iemīļotās un pa
zīstamās nodarbības: balles,
meža māju būvēšana, apceres.
Pielāgojāmies visiem šī gada
ierobežojumiem un izaicināju
miem, un ar pozitīvu attieksmi,
un, pateicoties atbalstam no
ģimenēm, no talciniekiem,
nometnes padomes un visa
personāla, viss izdevās!
Pie neparastiem izaicināju
miem, kas šovasar ietekmējuši
darbību, jāpieskaita: bez izņē
muma ievērot nometnes pa
domes pieņemtās prasības, ka
visam personālam obligāti jā
būt potētam un visiem bērniem
ierodoties jāuzrāda negātīvi
Covid pārbaudes rezultāti; ie
vērot mainīgos un nenoteiktos
noteikumus par masku valkā
šanu; noturēt, pēc iespējas,
daudz nodarbību ārā, svaigā
gaisā (vasarā, kas izvērtās reti
lietaina); fizisko telpu iekārtot
un programmas iedalīt, ievē
rojot grupu lielumu un attā
lināšanas principus.
Ierobežojumiem seko konsekventais financiālais robs:
izņēmām vienu latviešu valodas periodu, lai tā vietā ieliktu
divas atsevišķas Īkšķīšu nedē
ļas, kas normālos apstākļos

notiek laika sprīdī parallēli lielajai nometnei. Ar to zaudējām
perioda ienākumus un palie
linājām saimnieciskos tēriņus.
Cenšoties nometnes darbību
noturēt “burbulī” ar minimālu
saskarsmi ar ārpasauli, radās
nepatīkamā vajadzība vecākiem
laipni lūgt šogad neierasties
ciemos pa nogalēm. Viesu
mājās istabiņas neizīrējām;
zau
dējām atbalstošos viesus,
kas “stutē” ienākumus un pie
derības sajūtu nometnei, bet
nodrošinājām bērniem pasar
gātu, veselīgāku vidi.
Pateicamies vecākiem un
publikai, kas atbalstīja un ievē
roja neierastos noteikumus!
Priecājamies, ka atsaucība un
piederības sajūta vasaras programmai un nometnei, gan no
personāla, gan arī no ģimenēm,
vēl ir stipra. Būsim pateicīgi par
katru ziedojumu, kas palīdzēs
noturēt fizisko telpu tīru un
sakārtotu. Un aicinām visus
nometnes draugus uz nometnes
saviesīgo pasākumu “Melnais
Lācis” šī gada 28. augustā! Sī
kāka informācija par nogales
programmu un biļešu iegādi
būs atrodama arī Ņujorkas
latviešu draudzes mājaslapā:
nydraudze.org.

Kursā ir iesākusies ceturtā
nedēļa, un ir daudz, ko darīt,
pirms mēs atvadāmies. Bet
vispirms – ieskats 3. nedēļā.
Ar 3. nedēļu sākās latvisko
gadskārtu stundas, un mēs jau
pusgadu esam kārtīgi nosvinē
juši. Pārrunājām saules un gada
simbolus, kuŗus sastopam mūsu
klases dziesmā, ko dziedam
katru dienu. Meteņdienā drais
kulīgie budēlīši dzīvnieku mas
kās pārsteidza savus klasesbiedrus un skolotājus, un arī
brauca ar “ragaviņām”, lai no

Sveicieni no Kursas!

drošinātu labu linu ražu.
Iešūpojām Lieldienas un sīvi
cīnījāmies olu kaujās ar olām, ko
paši bijām nokrāsojuši. Nedēļu
noslēdzām, mācoties par pie
guļas nozīmi Ūsiņos, cik nozī

mīga mums tā mīļā Māra tiešām
ir un kā saķert Jumīti Apjumībās.
Skolēni paši sacerēja Meteņu
ticējumus, Lieldienu mīklas un
daudz pārdomāja par svētku
saistību un nozīmi mūsdienās.

Ja Meteņos nenobučo ozolu, tad Jāņos ozolu lapas novītīs. // If
you don’t kiss an oak tree on Meteņi, then the oak leaves will wilt on
Jāņi. — Arinze Ikejiani
Kam ir jāsaplīst, pirms to var lietot? // What has to break before
you can use it? [Ola // an egg] — Anais Mohseni
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Jānis Liepiņš neizpratnē pēc filmas
„Spiegs, kuŗš mans tēvs” noskatīšanās
Laikraksta „Latvija Amerikā”
pastāvīgais slejinieks, pazīstams
rakstnieks un ārsts, arī dzēlīgs
publicists, pēc minētās filmas
noskatīšanās Latvijas sabiedris
kajā TV pauž savas pārdomas
un neizpratni, ko, domājams,
būs interesanti iepazīt arī „Laika”
lasītājiem. Ilggadējie mūsu lasī
tāji katrā ziņā atcerēsies Imanta
Lešinska „sāgu”, ko operātīvi un
plaši atspoguļoja tolaik vēl Hel
mara Rudzīša vadītais „Laiks”
un ko grāmatā „Kalpības gadi”
apraksta pats Lešinskis. Dr. Lie
piņš gan to nepiemin, bet – mi
nētā grāmata ir izlasāma Lat
vijas Nacionālajā bibliotēkā. Šis
gan ir nenosaukta izdevēja
2005. gadā izdots darbs.
Red.

mitejā, par viņa publikācijām
trimdas presē un par tikšanos
ar vēsturniekiem un publiku
Zviedrijā. Tieši šie temati

saistītu latviešu sabiedrību.
Daudzie Ņujorkas filmējumi,
pārlieku daudzās sarunas ar
Ievu Lešinsku un pārlieku

Dokumentālā filma „Spiegs,
kuŗš mans tēvs” tikai tagad tiek
rādīta vietnē lsm.lv. Filma rada
neizpratni par tās adresātu. Jau
pats nosaukums ir apšaubāms.
Nemaz nav bijis vairākkārt jā
dzird Endzelīns, lai katram latviski runājošam cilvēkam, ja
vien viņu nav sabojājuši pusiz
glītoti padomju filologi, „kuŗš”
vietā vedas sacīt „kas”. Par mīk
stināšanu nemaz neminēšu.
Aplamo nosaukumu varētu pa
ciest, bet nevar ilgo skatīšanos
pārvērst patikšanā, ja Imanta
Lešinska saistība ar latviešu
sabiedrību pazūd pāris nejau
šās piebildēs par Lešinska dar
bošanos Kultūras sakaru ko

daudzās viņas fotogrāfijas, kas
tiek rādītas brīdi pēc brīža, liek
domāt, ka filma varbūt ir Ievas
Lešinskas pasūtījums, lai sevi
reklamētu. Gan arī anotācijā
sacīts, ka tā ir filma par Ievu
Lešinsku, bet tad to klajās
uzsvērt nosaukumā, lai tie, kam
Lešinskas dzīve neko neizsaka
un kam par minēto personu
nav intereses, nemaz netērētu
laiku filmas skatīšanai. Latvie
šus uzreiz uzrunā Ievas māte,
kas ir dabiska, vārdos patiesa
un visādi simpātiska. Vienīgā
vēlēšanās bez dzirdētā ir tomēr
viņas bildums, cik lielā mērā
daudzās vēstules diktējusi VDK,
cik tās ir pašas sāpju nosacītas.
Ja filma bija domāta kā Ievas
Lešinskas dzīves atspoguļotāja,
tad taču nosaukumā bija jāizceļ
viņa, nevis tēvs: spiega meita!
Apakšvirsraksts varētu būt par
Ievas Lešinskas pārdzīvoju
miem trimdā. Vai tā bija pie
spiedu vai labprātīga trimda,
man nekļuva skaidrs. Latviešu
trimdas sabiedrība neparādās.
Stāstījums ir gan nedaudz par
Ievas un tēva attieksmēm, bet
nav nekā par viņas attieksmēm
ar latviešu trimdas sabiedrību.
Atgriešanās Latvijā, proti, Pa
domju Savienībā netiek iztir
zāta. Norāžu nav, bet varam
domāt, ka Ieva Lešinska drīzāk
skumdinās par zaudēto dzīvi
padomju apstākļos.
Grāmatā, ko Ieva Lešinska
izdeva kā tēva memuārus „Kal

pības gadi”, ir tik daudz izlai
dumu un rediģējumu, ka mēs
neticam nekam, kas grāmatā
sacīts. Gada grāmatā „Latvija
Šodien” mēs Imanta Lešinska
memuārus lasījām, un mūs ne
var apmānīt ar to, kas publicēts
grāmatā. Kāpēc tāda slēpšanās?
Sacīt, ka gadagrāmatā „Latvija
Šodien” bijis daudz uzslāņo
jumu nozīmē vainot redaktoru
Rolfu Ekmani. Viņam es uzticos vairāk nekā Ievai Lešinskai.
Sadarbojoties ar Ekmani žur
nālā Jaunā Gaita, pārliecinājos
par viņu kā ētisku redaktoru,
kas neprasīja rakstos neko nedz
papildināt, nedz svītrot. Par
viņa paša klāt pierakstījumiem
nevar būt ne runas.
Bet filmā turpretim ir liela
slēpšanās, lai pamattemats ne
tiktu skarts. Lešinska darbs
Kultūras sakaru komitejā un
viņa viesošanās Zviedrijā ir
svarīgākie temati, kas latviešu
sabiedrību pašlaik saista šeit un
trimdā. Filmai tērēti lieli lī
dzekļi. Kas tos atvēlēja? Igau
nija? Bet igauņu režisors Jāks
Kilmi, iztaujāts par filmu, bilda,
ka igauņu skatītājus tā nesaista
ne mazākajā mērā, lai gan
igauņu mākslinieku dalība filmas uzņemšanā ir visai liela.
Man liekas, latviešu skatītājus
filma tāpat nesaista, lai gan tā
izvirzīta Lielā Kristapa balvai
četrās katēgorijās. Tāda izteik
šanās drīzāk skan pēc lielīšanās,
nevis apzinoties filmas vērtību.

Sveicam!
Kā gan mēs Laika redakcijā
varējām iedomāties, ka mūsu uz
ticamai draudzenei un lasītājai
Martai Juchnai jau 100! Viņas
vēstules, ko saņemam, ir tik
gaŗas un dzīvespriecīgas, Marta
ir viena no aktīvākajām mūsu
apgāda “Laika Grāmata” lasītā
jām, viņai interesē gluži vai viss,
kas notiek Latvijā un latviešu sa
biedrībā Amerikā. Iedvesmojošs
cilvēks, kas ikreiz atrod laiku
kaut ko labu pateikt citiem, un
tas šajos laikos tiešām negadās
bieži. Bet tā varbūt ir Martas ilgo
gadu recepte? Mūsu lasītāja
Astra Mangulis par Martu vēlas
pastāstīt arī plašākam Laika
lasītāju lokam, tostarp tiem, kam
latviešu valoda nav tik raita.
MARTA JUCHNA
Marta Juchna was born May
23, 1921 to Ieva and Janis Salins
at Birzu Silinu Salinas not far
from Jekabpils. This is an area of
small farms, none wealthy, and
as Marta remembers, the neigh-

bors all had plenty of love and
kindness and a helpful hand to
anyone in need. When Marta
was 10 years old, her summertime job was to watch the sheep
and cows grazing in the meadow
bordered by the forest and a
small stream. The forest echoed
with Marta’s singing as she
watched the animals and practiced knitting.
After schooling, Marta worked
in Jēkabpils where she met her
future husband Oskars Juchna.
They loved to sing together and
were married so that they could
sing together for the rest of their
lives. Since Oskars was in
Aizsargi (national guard) and
knew the local police, he and
Marta had early warning of
Soviet troop movements and left
Jēkabpils three hours before the
Soviet Army occupied the city.
Their refugee route took them
to Liepaja. Oskars was drafted at
Grobina into the German army.
Marta and their two year old

son, Valdis, boarded a German
troop ship going to Germany.
The Germans placed Marta to
work in an airplane parts factory
near Nűrnberg-Furth. After that
factory was bombed, Marta

At war’s end, and with the help
of the Red Cross, Marta found
her husband in Putlos prisoner
of war camp. New baby, Inga,
joined the family as they moved
from DP camp to DP camp

the
family
travelled
to
Cottonwood, South Dakota to
their sponsor’s farm. At the
farm, Marta rode horseback to
round up the cows, milk them,
and release them to graze again.
After eleven months on the
farm, friends moved the family
to Hutchinson, Minnesota.
Marta worked for 30 years at
the 3M Company in Hutchinson.
Her work began with making
masking tape and advanced to
making magnetic tape used for
NASA recordings and film base
which was used for wedding
photos of President Nixon’s
daughter.
Oskars and Valdis have passed
away. Marta now lives with her
daughter and son-in-law, Inga
and Tom Hargis, in Westminster,
Colorado.
No sirds pateicamies mīļajai
Martai par viņas devumu lat
worked at a Rothenbach muni- (Lauf, Ulm, DP camp “Valka”). viešu lietai un vēlam – kā jau
tions factory loading shell cas- In October 1950, all immigra- savējie – „daudz baltu dieniņu!”
ings with multiple powders.
tion papers were approved, and
Tavs Laiks
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GUNĀRS
FRICSONS
(Continued from No. 29)
Their only role is to make a
profit for investors and profits
for investors is America. Thus,
being against corporatism was
anti-American
(MacLean,
Democracy in Chains).
President Ronald Reagan
rewarded Lewis Powell with a
seat on the Supreme Court which
contributed to, if not moved the
SC, to support corporatism which,
some forty years later, continues
today. That led to Citizens United.
Big Money to legislative candidates spawns loyalty to Big
Money.
Who did these three people
influence?

RAND,
FRIEDMAN, AND
POWELL
INFLUENCED THE
PLUTOCRATS

Beside the Chamber of
Commerce spreading Lewis
Powell’s beliefs across the Big
Business community, these three
ideologists (and others), drove
the thinking of the Plutocrats
back in the 1970s and 1980s –
Richard Scaife, Koch Brothers,
John Olin, Bradley Brothers
(Allen-Bradley), William Simon,
Joseph Coors. Kind of like, why
should we share and care?
These men, in the 1980s,
created and funded some of the
biggest right wing think tanks
that exist today. Among the best
known are the Heritage Foun
dation, Cato Institute and Ame
rican Enterprise Institution.
Jane Meyer in Dark Money on
Lewis Powell; “electrified the
Right, prompting a new breed of
wealthy ultraconservatives to
weaponize their philanthropic
giving in order to fight a multifront war of influence over Ame
rican political thought.”
As Andersen says, “Instead of
merely leaning right on economics, these new and re-born
think tanks would be explicitly
political and right-wing.”
Andersen adds, “John Olin
was hacked off because he was
one of the largest manufacturers
of DDT which was banned.
Blamed socialism.”
According to Jane Meyer in
Dark Money, Olin was also
dumping tons of mercury into
the Niagara River in the 1970s.
In Dark Money, Meyer talks
about Charles Koch belief that
he, because of who he is, one of
the wealthiest people in Ame
rica, should be allowed to pollute land, air, and water. The
Koch Brothers beliefs, well doc
umented in the 1980 David
Koch run for vice-president for
the Libertarian party include: no
regulatory Federal government
agencies – Drugs, EPA, HUD,
OHSA, cars/ safety of products,
labor, education, commerce, en
vironment etc. must be axed.

7

Why is big Business all about Profits and
Investors Today? A look at the Evolution of
the American political Economy
And no social floors like Medi
care, Medicaid, Social Security etc.
Kind of a law-free land (other
than military and police) run by
the tribal chiefs, the Plutocrats.
Makes me think of a country
like Afghanistan or pre-Soviet
Union Russia. A Russia that was
hundreds of years of Tsars
(kings), landowners/ aristocrats,
and the bulk of the population,
serfs. Huge inequality that ended
with the 1917 Russian Revo
lution. That brought in a different repressive regime.
Returning to our world of
recent years, Andersen in his
book quotes Paul Mason, Post
capitalism (Englishman):
“The political leaders from
the economic right drew conclusion that has shaped our age:
that a modern economy cannot
coexist with an organized working class…the destruction of
labour’s bargaining power…was
the essence of the entire conservative project: it was a means to
all the other ends…not free
markets, not fiscal discipline,
not sound money, not privatization and offshoring – not even
globalization. All those things
were byproducts or weapons of
its own endeavor to remove
organized labor from the equation.”
Was that the goal? Based on
Friedman’s ideology, the model
of the corporation did seem to
take organized labor (and many
other things) out as a player in
the corporate world as corporations merged and consolidated
and dismantled manufacturing
plants in the USA. They, beside
automation, shipped work overseas. Impacting American towns
and leaving behind empty buildings and polluted water and
land. Putting out of work the
primary workers (corporate
white- and blue-collar workers).
And secondary workers in the
community (restaurants, waits,
barbers, hair salons, and stores).

CAPITALISM
ONCE HAD
A BALANCING
MECHANISM
John Kenneth Galbraith in
American Capitalism,1952 said:
“Private economic power is
held in check by the countervailing power of those who are subject to it.”
“That power,” Andersen says
is “consumers, workers, and citizens to check and balance the
rapidly growing power of big
business.”
To that I would add, “that
power has been neutered by no
unions, right to work laws, SC
ruling against consumers, Citi
zens United, and a marketing
campaign that sold things like
Supply Side Economics, and
“there is no man-made global
warming” to America.
As the Greenhouse article

states, “In the 2015-2016 election
cycle, business outspent labor
$3.4Billion to $213Million. All of
the nation’s unions taken together spend about $48M a year for
lobbying in Washington, while
corporate America spends $3B.”
Organized labor that used to
cover the working and part of
the lower middle class, has little
influence in America today.
That also can be seen in the slow
upward movement of the minimum wage, which is way under
the living wage. And in median
income, half of households are
below, and half of households
are above the median, there has
been little upward movement in
forty years.

TWO
PLUTOCRAT
ISSUES THAT

INFLUENCE
AMERICAN
THOUGHT

ly dependent on science and
technology in which hardly anyone knows science and technology.”
So, since most people do not
understand science (there is a lot
of depth of research and analyses, testing and peer review in
every scientific field), and what
scientists say, it became an easy
sell to part of America, “believe
the corporation marketing pitch,
do not believe the analyses of the
scientists.”
Many of the corporate arguments and attacks on science are
the same as those used by corporations in the cigarette and air
pollution wars in the 1960s and
1970s (Oreskes and Conway.
Merchants of Doubt).

In my opinion, these generation-to-generation attacks on
science and scientists has led to
the negative view of science and
scientists across the science
spectrum by some Americans.
Not exactly a positive in trying
to keep America in the forefront
of research and development in
the world. Not when key competitors like China, Japan, and
Germany recognize the importance of science and engineering
education in fueling research
and development and pushing
the state of the art in all technology sectors from business to
health to bridges to communications.
(To be continued)

LAIKA GRĀMATA
JAUNUMS

Supply Side Economics has
controlled American economics
Sastādīja Māris Brancis
thought since around 1982 – Tax
Redaktore Ligita Kovtuna
cuts for wealthy and corporations is all that matters. Move
on. Next issue.
Cena 20,– USD
And, because the wealthy are
marketed as job creators, tax cuts
for the wealthy are marketed to
the American people as, “it will
Grāmatas izdošanu atbalsta
trickle down.”
That hid in the closet, and
Amerikas Latviešu
threw away the key, that growing
apvienības
Demand for products comes
Kultūras fonds
mostly from the largest part of
the population, working and
middle-class wage increases. And
population growth, immigration and/ or foreign markets.
That is what drives wide, across
business sectors, corporate
expansion, not tax cuts for the
wealthy or corporations.
ASTRĪDA JANSONE
As John Maynard Keynes said
in his General Theory of
Employment, Interest, and
Money:
Ar Amerikas Latviešu ap
“The “engine of economic
vienības (ALA) Kultūras fonda
growth was not investment by
financiālo atbalstu un Vītolu
the few, but consumption by the
fonda valdes priekš
sēdes
many.”
Vitas Diķes radošu līdzdalību
Many Americans do look up
apgādā “Laika Grāmata” nācis
to the wealthy. So, this idea, that
klajā Astrīdas Jansones pēdē
the rich create the jobs, when
jais lolojums.
spread around America, has
Grāmatu drukātā veidā var
influenced the thinking of many
iegādāties, sazinoties ar redak
Americans for forty years and
ciju vai mājaslapā
gets a lot of voter support
www.laikagramata.lv
(Williams, Joan C. White
Drukāto eksemplāru skaits
Working Class).
ierobežots
The second issue, man-made
global warming instead of a generational health and planet livaCena 25,– USD
bility issue was made into a “corporations will have to cut jobs”
issue. To help that idea along,
Big Fossil Fuel markets manmade global warming as “not a
big problem.” That it is mostly
Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu
“made-up by scientists and you
(t.sk. pasta izdevumi).
know that you cannot believe
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
those guys.”
As Carl Sagan once said:
St. Petersburg, Florida 33715
“We live in a society exquisite-

TRIMDAS IZSKOLOTIE
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Par gultām

VILIS
MILEIKO
Vismaz trešdaļu no savas dzī
ves mēs pavadām gultā. Gulta,
tātad, ir visvairāk lietotā mēbele.
Un mūsu vispersoniskākā manta.
Gulta lielā mērā ir “atbildīga”
par mūsu labsajūtu, veselību
un ģimenes laimi. Gultā dodamies, kad drudzis krata, gultā
dodamies, kad galva sāp, gultā
ejam, kad gribam būt vienatnē
vai divatā. No gultas atkarīgs ir
gulētāja miegs un atpūta.
Interesanta ir gultas vēsture,
jo gadu simteņos tā pārdzīvo
jusi daudzus un dažādus pār
veidojumus. Pirmās gultas bija
lapu kaudzes, uz kuŗām uz
mestas zvērādas. Visa ģimene
gulēja kopā uz šāda „matrača”.
Nomadu ciltis Persijā izgud
roja pirmo ūdens gultu. Per
sieši pagatavoja maisu no kazas
ādām, piepildīja to ar ūdeni un
lietoja par matraci.
Četrus tūkstošus gadu gaŗumā
japāņi gulēja uz plāniem, ar
kokvilnu pildītiem paklājiem,
kuŗus izklāja vakaros, un no
rīta atkal saritināja.
Senos laikos cilvēki gulēja uz
zemiem koka galdiem, un
gultasmaisa pildīšanai lietoja
kaltētu zāli, lapas, izmantoja arī
zvērādas.

Vēlākos laikos dižciltīgie un
bagātie ļaudis gatavoja greznas
gultas. Tā, piemēram, Ēģiptes
jaunais karalis Tutanhamons
pasūtināja sev gultu no meln
koka, rotātu ar zeltu. Asīrijas un
Babilonijas valdniekiem gultas
izgatavoja no bronzas un iz
greznoja ar dārgakmeņiem.
Romas imperatoram Nero
nam gultu rotāja dārgakmeņi,
kuŗiem bija piedēvētas dažādas
labvēlīgas īpašības. Citi Romas
bagātnieki taisīja šūpuļveidīgas
gultas. Vienā šūpulī bija silts
ūdens un otrā šūpulī bija mat
racis. Kungs vispirms apgūlās
siltā ūdens šūpulī, ko kāds kalps
šūpoja, kamēr kungs kļuva
miegains, tad to pārvietoja uz
matraci otrajā šūpulī un šūpoja
atkal, kamēr kungs iemiga.
Romas impērijai sabrūkot,
izbeidzās grezno gultu gata
vošana. Grandiozu gultu gata
vošanu atsāka dažus gadu sim
teņus vēlāk. Gultas atkal atguva
ievērību – tās tagad gatavoja
lielākas un arvien greznākas.
Dažas gultas bija tik lielas, ka
bija vajadzīgas kāpnes, lai
varētu tajās iekāpt. Viktorijas
un Alberta mūzejā Londonā,
Anglijā, atrodas ap 1590. gadu

gatavota milzīga ozolkoka gul
ta, tā sauktā „The Great Bed of
Ware” – diženā Veiras gulta.
Ware ir pilsētiņa Hertfordšīrā.
Gulta bija pasūtināta un paga
tavota kā reklāma krogam, tā
drīz vien kļuva slavena, un
ļaudis no tuvienes un tālienes
krogu apmeklēja tikai tāpēc, lai
redzētu lielo, grezno, smalki
grebto gultu. Šo gultu savos
darbos ir aprakstījuši Šekspīrs,
Bairons un citi.
Ware pilsētiņas gultā vien
laicīgi varēja pārnakšņot ne
mazāk kā 15 krogus viesi.
Gultas galvgaļa vienā pusē bija
iegrebta vīrieša, otrā pusē –
sievietes figūra, un gultu iz
mantoja kā vīrieši, tā arī sievie
tes. Reiz saderējuši 26 mies
nieki, un kopā ar savām sievām
vienu nakti pavadījuši šai gultā.
Un nākamajā rītā gulētāji tei
kuši ka gultā viss esot bijis
lieliski, un neviens no gultas
neesot izkritis!
Laika ritējumā Ware gulta
tika pārvietota no viena pilsētas
krodziņa uz citu un tika iz
stādīta arī kādā izpriecu parkā.
1931. gadā gultu nopirka Vik
torijas un Alberta mūzejs, kur
tā tagad atrodas kā valstij

LATS UN BLATS
Laikmetīga poēma

IVARS
GALIŅŠ
IEVADAM
Panti par Latu un Blatu jau agrāk publicēti laikrakstā LAIKS.
Tagad tie apvienoti ar vēlāk rakstītājiem poēmas formā. Atraitnes
dēlu vārdi Lats un Blats nav nejaušība, tāpat smeldze par Latvijas
valūtas – lata likteni.
*
Atraitnei ir divi dēli.
Vārdi abiem tiem ir cēli.
*
Brīvā Latvijā dzimst Lats,
Rubļu laikā atnāk Blats.
*
Tiem, kam jāstrādā ir laukos,
Nepeldēt kā nierēm taukos.
*
Ir apnicis tiem sviedrus liet,
Grib laimi meklēt cituviet.
*
Kamēr māte govis slauc,
Brāļi prom no mājām brauc.
*
Jāatrod jauns dzīves pamats,
Jāiemācās tiem kāds amats.
*
Drīz būvē namus Siguldā un Rankā
Un naudu gulda latvju bankā.
*
Blats ceļā satiek meiču biklu,
Tā brauc ar savu motociklu.
*
Nu pārņemts mīlestības prieka,
Tas lec uz Dzintras bagāžnieka.
*
Tā iesākas tam jauna dzīve,
Un izbeigusies puiša brīve.
		*
Lats precējies ar kurzemnieci Lieni,
Reiz Ventspils skaistumkaralieni.
		*
Tā tagad Rīgas biržā strādā
Un izcili par sevi gādā.

		*
Sit brāļiem dzīve augstu vilni,
Ir vadži, plaukti mantām pilni.
		*
Tad iesāk čukstēt draugi, radi,
Ka beigties varot treknie gadi.
		*
Kas naudu ņēmis lētticībā naivā,
Sāk ūdens smelties labklājības
laivā.
		*
Būs atkal jāsāk audzēt rukšus,
Ja naudas kontus izsmels tukšus.
		*
Biezāku lai rastu maizes riku,
Brauc brāļi pelnīties uz Ameriku.
		*
Tur sāk ar apņēmību pilnu,
Plūkt Missisipi koka vilnu.
			*
Tie veikli klaburčūskas nāvē,
Kā zušus uzkožamiem žāvē.
		*
Drīz Ņujorkā tie mājas būvē,
Un tirgum tumšo alu brūvē.
		*
Nu atkal labu naudu pelna,
Un sakās nebīties ne velna.
		*
Velns padzirdējis, lec no elles ārā,
Satiek brāļus alus bārā.
		*
Velk velns tos elles ķēķī iekšā,
Kur tautieši jau esot priekšā.
		*

Grābj brāļi neganto pie ragiem
Un nodod viņu likumsargiem.
		*
Bet tagad abi skaidri mana,
Ka svešumā ir dzīvots gana.
		*
Mājās brauc ar gaisa kuģi,
Atkal staigāt Rīgas bruģi.
		*
Tos sagaida ar lielu prieku,
Jūsmīgs pulciņš radinieku.
		*
Prieka asaras mirdz mātei kvēli,
Nu mājās atgriezušies dēli
		*
Bet prieka brīži ātri steidzas,
Ne visi stāsti labi beidzas.
		*
Varas vīri bargu skatu,
Nevēlas vairs redzēt Latu.
		*
Nu tautai jāpieņem ir fakts,
Ka atkal atvietots tiek Lats.
		*
Kapos atraitne, Liene, Dzintra, Blats.
Uz pieminekli ilgi vērsts to skats.
		*
Šis brīdis viņiem visiem svēts –
Tur Lata vārds ir iegravēts.
		*
Lai cik ar' šķiršanās brīdis grūts,
Jāiet, kapos diezgan ilgi būts.
		*
Nu kapu vārti jāver ciet,
Jo vēl ir dzīves ceļš, ko iet.
		*
Bet, visupirms, uz Daugavmalu
Uzkost zuti, iedzert alu,
		*
Vai ko citu dzīves priekam,
Lai bēdu lejā nepaliekam.
		***

nozīmīgs vēsturisks objekts.
Čerčila guļamistabā bijušas
divas gultas – ja nevarējis
iemigt vienā, gājis otrā.
Daudzās mājās senos laikos
gulta bija dārgākā iedzīves
manta, un tā tika mantota no
paaudzes paaudzē. Ziedu laikus
gultas piedzīvoja Renesances
laikā, Francijā un Italijā. Mat
račus tagad pildīja ar spalvām
vai salmiem un pārklāja ar
samtu vai zīdu. 17. gadsimtenī
Francijas karalim Luijam XIV
piederēja vairāk nekā 400 greznas gultas. Viņa piecelšanās no
rīta izvērtās par rituālu, par
valsts ceremoniju. Palikdams
gultā, viņš pieņēma audiences
un kārtoja citas valsts darīša
nas. Franču aristokrati un citi
bagātākie pilsoņi sāka atdarināt
savu valdnieku, un gultas kļuva
arvien greznākas. Gulta kļuva
par tās īpašnieka turības un
sociālā statusa simbolu. Jo
bagātāks dižciltīgais, jo labāka,
greznāka gulta.
Londonā, Anglijā, pagatavota
arī tā sauktā „Debešķīgā gulta”
(„Celestial Bed”). Tā bija 12
pēdas gaŗa un deviņas pēdas
plata, un tai laikā izmaksājusi
18,000 angļu mārciņas. Gulta

bija smalki izgrebta, pārklāta ar
dārgu zīdu un iesmaržota ar
dārgām smaržām, uzstādīta uz
sešiem lieliem stikla pīlāriem
un šūpojās līdz ar gulētāja
kustībām. Griestos virs gultas
bija liels spogulis. Istabā ska
nēja jauka mūzika. Gulta bija
ieteikta neauglības un impotences ārstēšanai. Par vienas
nakts pārgulēšanu pārīši mak
sājuši 50 angļu mārciņas.
Senajā Ēģiptē gultas izmantoja maltītēm ēdamreizēs un
arī kā skatuvi viesu uzjaut
ri
nāšanai.
Pagātnē guļamistabas ir bi
jušas iecienītas arī kā darba
istabas. Daudzi lieli mākslas
darbi mūzikā, glezniecībā un
literātūrā tikuši radīti tieši
guļamistabā.
Laika plūdumā izmainījās
gultas gatavošanas veidi. Lai
gan mūsdienu gultas nav vairs
tik greznas, kādas tās bija Luija
XIV laikā, tās tagad ir daudz
veidīgākas un arī daudz ērtākas
par tā laika gultām. Ērtība ne
izskats tagad ir pirmajā vietā.
Visiem lasītājiem vēlu ērtu,
jauku gulēšanu un patīkamus
sapņus!

EJ BEKOT!

Par sēnēm un sēņošanu
Sēņošana un sēnes nav tikai
vaļasprieks, bet arī dabas dota
uzturviela. Jau no bērnības, kad
vasaras pavadījām laukos, sēņo
šana bija viens no priecīgākajiem
notikumiem, jo varējām iet pie
augušajiem līdzi. Drīz arī apgu
vām, kas ir ēdamās sēnes, kā
dažādās bekas, gailenes, bērzla
pes, vilnīši, citas. Karaliene baravika mūsu pusē bija daudz retāk
atrodama. Pārējās tika dēvētas par
suņusēnēm un netika ņemtas.
Vēlāk, skatoties sēņu grāmatas,
daudzas no tām bijušas ne tikai
ēdamas, bet pat ieteiktas. Īpaša
loma sēņu pasaulē bija muš
mirēm. Tās, ja uzbēra cukuru,
izrādījās dabisks mušu ķērājs,
mušpapīri toreiz nebija no lēta
jiem. Lielā cieņā bija “podiņi”,
kas tika marinēti vai sālīti.
Vācijā sēņošanai bija daudz
nopietnāks raksturs, jo sēņu
mērces lieliski papildināja no
metnē gatavotos ēdienus. Mūsu
nometne bija ievietota klosterī,
kur apakštāvā vēl bija paglābušās
mūķenes. Tā atradās netālu no
Austrijas robežas. Tuvējā mežā,
kas vēl bija Vācijas territorija,
auga neticams daudzums baraviku, turklāt tādas, kas būtu
liekamas skatlogā. Bet baravikas
lasīja arī vietējie, ieskaitot mū
ķenes. Viņi par indīgām uzskatīja
bērzlapes ar sarkano virsmu.
Tad nu, mājās nākot, groziņiem
ar baravikām, virsū tika uzliktas
bērzlapes, lai vāciešiem būtu
mierīgāks prāts. Pārāk mīlēti jau
mēs nebijām, drīzāk dēvēti par
nolādētiem ārzemniekiem. Mū

ķenes brīnījās, ka no sarkanajām
sēnem neviens nebija nomiris.
Pēc 30 gadiem, ceļojot pa Vāciju,
iegriezos arī Neuettingā. Aiz
braucu līdz Burghauzenas me
žam, kur nekas vairs nebija tā, kā
bijis. Mazās priedītes un eglītes,
kur slēpās baravikas, nu bija lieli
koki, un, braucot pa meža ceļu,
neredzēju nevienas sēnītes. Klos
teris ar mūķenēm gan vēl bija.
Izstaigāju vecās vietas, neviens
man neko nejautāja, un arī es ne.
Bija jādomā par ģimnazijas laikiem un ģimnazisti, ko toreiz
satiku, ar ko vēl tagad tiekos, jo ir
mana dzīvesbiedre. Uzzināju, ka
klosterī mitinoties dzīves pabērni,
par kuŗiem mūķenes rūpējoties.
Kas tad toreiz bijām mēs?
Amerikā sēņošana ir vairāk
izklaide un vaļasprieks, kaut gan
labai sēņu mērcei allaž ir liela
piekrišana. Prieks, ka mani maz
bērni pazīst sēnes un labprāt iet
arī sēņot. Amerikā ir liela ēdamo
sēņu bagātība, un ne par mata
tiesu neatpaliek Eiropai. Sēnēm
ir bagātie un trūcīgie gadi. Ba
gātajos var, lēni braucot, atrast
tās ceļmalās, ko varētu nosaukt
par motorizēto sēņošanu. Atce
ros sēņotāju pāri Ņūhempšīrā,
kur atrodas Piesaule, kas bija,
atvērta lietussarga iekšpusē sa
krāvuši milzu kaudzi sēņu, ko
tikko spēja panest. Salīdzinot
laiku, kad iebraucām Amerikā,
ar tagadējo, augtin augusi sēņu
populāritāte. Latvieši dusmojoties mēdz teikt: “Ej bekot!”. Tagad,
ja labāk klausītu kājas, labprāt to
darītu, arī bez sūtīšanas.
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***
Godinās Valsts prezidenta
Gustava Zemgala 150. jubileju

12. augustā, pieminot 150 gadus
kopš Valsts prezidenta Gustava
Zemgala dzimšanas un atceroties
ievērojamo valstsvīru, gaidāmas
vairākas svinīgas norises. Plkst. 12
Rīgas Meža kaposparedzēta svinī
ga ziedu nolikšana valstsvīra at
dusas vietā.
Plkst. 14 Rīgas pils Svētku zālē
notiks Gustava Zemgala 150 gadu
jubilejai veltīta konference. Tajā
uzrunas sniegs Valsts prezidents
Egils Levits, Saeimas priekšsēdes
biedre Dr. sc. soc. Dagmāra Beit
nere-Le Galla un Satversmes tiesas priekšsēde Prof. Dr. iur. Sanita
Osipova. Konferencē izskanēs arī
vēsturnieku priekšlasījumi: Prof.
Dr. hist. Ilgvara Butuļa priekšla
sījums “Gustavs Zemgals un Jau
nās strāvas laiks”; Dr. hist. Toma
Ķikuta priekšlasījums “Gustavs
Zemgals Latvijas Tautas padomē”;
Prof. Dr. hist. Ērika Jēkabsona
priekšlasījums “Gustava Zemgala
polītiskā darbība”. Noslēguma
vārdus teiks Gustava Zemgala
mazmazdēls Mārtiņš Andersons.
Konference būs skatāma tiešraidē
Valsts prezidenta kancelejas tī
mekļvietnē www.president.lv.
Plkst. 18 Esplanādē, gājēju zonā
pie Oskara Kalpaka bulvāra, tiks
atklāta Latvijas Nacionālā vēstures
mūzeja ārtelpas stendu izstāde
“Gustavam Zemgalam 150”. Iz
stāde būs apskatāma līdz 12. septembrim bez maksas un laika ie
robežojuma.
Savukārt 18. augustā Džūkstes
Piemiņas parkā, pie piemiņas ak
mens Gustavam Zemgalam, go
dinot valstsvīra piemiņu, Valsts
prezidents Egils Levits iestādīs
ābeli.
***
Rīgas pilī 21. augustā pasniegs
pirmo Valstiskuma balvu
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 30. gadadienā, 2021.
gada 21. augustā, plkst. 12 Rīgas
pilī svinīgā ceremonijā pirmo
reizi pasniegs biedrības “4. maija
Deklarācijas klubs” iedibināto
Valstiskuma balvu. Ceremonija
būs skatāma tiešraidē Latvijas
Televīzijas 1. kanālā.
Valstiskuma balvas mērķis ir
veicināt sabiedrībā cieņu un iz
pratni par Latvijas valstiskumu, tā
stiprināšanas sabiedrisko un po
lītisko nozīmību katra iedzīvotāja
dzīvē. Ar Valstiskuma balvu tiek
izteikta atzinība personai, kuŗa
devusi un dod izcilu ieguldījumu
Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
Ceremonija notiek katra gada
21. augustā – konstitucionālā li
ku
ma “Par Latvijas Republikas

val
stisko statusu” pieņemšanas
un Latvijas Republikas faktiskās
neatkarības atjaunošanas dienā –
vai pēc žūrijas komisijas lēmuma
citā Latvijas valstiskumam nozī
mīgā dienā. Valstiskuma balvas
saņēmēja vārds, uzvārds un sa
ņem
šanas gads tiek iegravēts
plāksnē, kas publiski redzama
Saeimas ēkā. Valstiskuma balvas
patrons ir Latvijas Valsts prezidents.
***
22. polītiski represēto
salidojums Ikšķilē
Ikgadējais Latvijas polītiski re
presēto personu 22. salidojums
notika 7. augustā Ikšķiles estrādē.

Salidojuma svinīgajā daļa klāt
esošos uzrunāja Valsts prezidents
Egils Levits, kā arī Ogres novada
pašvaldības vadītājs, kā arī citi
viesi. Pēc svinīgās daļas estrādē
muzicēja grupa OPUS C no
Jelgavas.
***
Demokratijas svētki Kuldīgā
“Tie ir paštaisīti un pašiem tai
sīti, taču arī citiem atvērti demo
krātijas svētki,” saka pirmā Demo
kratijas festivāla Kuldīgā rīkotāji.
Divas dienas festivāla dalībnie
kiem deva iespēju ne tikai pieda
līties diskusijās, bet arī līdzdarbo
ties Demokratijas lietu mūzeja
izveidē, iestudēt foruma teātri,
sacensties Demokratijas rīka ka
pināšanas turnīrā, baudīt Demo
kratijas garšu un vēl citos veidos
svinēt svētkus par godu demo
kratijai.
Teātŗa izrāde “Demokratija
un...” ar nelielām etīdēm skatītāju
ieveda pasaulē, kurā līdz absurdam ir hiperbolizēta dažādu in
divīdu, situāciju, viedokļu, sabied
rības grupu sadursme, kas parāda
gan demokratijas daudzveidību,
gan robežas. Viens no radošās
grupas pārstāvjiem režisors Jurģis
Spulenieks atzina, ka arī pats iz
rādes tapšanas process noticis
demokratiski, ļaujot aktieriem
pašiem būt arī režisoriem.
***
Italiešu kaŗavīri bērniem māca
cept īstas italiešu picas

Picu mīklas kalni, daudz rīvēta
siera un tomātu mērces – tā iz
skatījās bērnu rehabilitācijas cen
trā POGA, kur NATO paplašinā
tās kaujas grupas Latvijā Italijas
kontingenta kaŗavīri bija ieradu
šies, lai iepriecinātu bērnus. Ka
ŗavīri bērniem ir īsti varoņi un
centrā viesojas ne pirmo reizi,
šoreiz kopā ar bērniem mācoties
cept īstas italiešu picas.
Kā norāda centra POGA va
dītāja Madara Mežviete, italiešu

kaŗavīri ir sarīkojuši svētkus bēr
niem ar kustību traucējumiem,
mācot viņiem cept īstas itāļu pi
cas. “Bērni ļoti cītīgi mācās, mīca
mīklu un ar nepacietību gaida
pirmās izceptās picas,” viņa saka.
Italijas kontingenta komandieris
NATO paplašinātajā kaujas grupā Latvijā kapteinis Pjērs Čampi
(Pierre Ciampi) atzīst – šo pasā
kumu sarīkojuši pēc savas iniciā
tīvas. “Darām to, lai palīdzētu,
sniegtu savu atbalstu sabiedrībai
šeit, Latvijā, un arī lai dalītos zi
nāšanās par picu cepšanu un sa
gādātu prieku, liekot bērniem
pasmaidīt,” viņš piebilst.
***
Jaunsargu instruktori
cels kvalifikāciju
No 6. līdz 20. augustam Rud
bār
žos un Varakļānos notiks
Jaun
sardzes centra organizētie
mācību semināri jaunsargu in
struktoriem. Kopumā šajā semi
nārā plāno piedalīties 42 jaunsargu instruktori. Tāpat seminārā
tiek aicināti piedalīties jaunsargi,
kuŗiem šī ir laba iespēja atsvaidzi
nāt zināšanas. Plānots, ka Rud
bāržos piedalīsies 28 jaunsargi,
savukārt Varakļānos – 45.
***
Valsts aizsardzības mācības
nometnes noslēgums
Poligonā “Lāčusils”, Alūksnes
novadā notika Jaunsardzes centra
organizētās valsts aizsardzības
mācības nometnes 11. klašu sko
lēniem noslēgums. Nometnes no
risinājās no 23. jūlija, un tās dalīb
niekiem bija iespēja pilnveidot
dažādas praktiskas iemaņas, pie
mēram, lauka kaujas, šaušanas un
orientēšanās iemaņas, piedalīties
ierindas mācības nodarbībās, kā
arī nostiprināt pirmās palīdzības
sniegšanas prasmes. Katru vakaru
notika izglītojošas aktīvitātes ar
mērķi padziļināt zināšanas par
Latvijas vēsturi, kā arī attīstīt jau
niešos līdeŗa īpašības, pildot da
žādus uzdevumus grupās.
***
Pastiprinās nelegālo imigrantu
plūsma pār Latvijas robežu
7. augustā līdz pusdienlaikam
uz Latvijas robežas tika aizturēti
38 trešo valstu pilsoņi, kas centu
šies nelegāli šķērsot valsts robežu,
ziņo Valsts robežsardzē. Vienlai
kus robežsardzē atzīmēja, ka 6.
augusta, vakarā aizturētas piecas
personas, kas nelegāli šķērsojušas
robežu. Valsts robežu nelikumīgi
šķērsojušās personas aizturētas
Imigrācijas likumā noteiktajā kār
tībā un ievietotas Aizturēto ārzem
nieku izmitināšanas centros.
Vērtējot situāciju Lietuvā, kā arī
ņemot vērā pieaugošos riskus uz
Latvijas – Baltkrievijas valsts ro
be
žas, jau iepriekš bija ieviesta
pastiprināta robežas uzraudzība
un mobilizēti Valsts robežsardzes
un armijas resursi zaļās robežas
uzraudzībai. Tāpat atbalstu sniedz
četri Eiropas Robežu un krasta
apsardzes aģentūras Frontex eks
perti.
Premjērministrs Krišjānis Ka
riņš (JV) un iekšlietu ministre
Marija Golubeva (AP) paziņoja,
ka Latvija plāno pasteidzināt Lat
vijas-Baltkrievijas robežas infra
struk
tūras izbūvi un piesaistīt

papildu armijas spēkus tās dro
šībai. Iekšlietu ministre Marija
Golubeva (AP) vērsusies valdībā
ar rosinājumu izsludināt ārkārtas
situāciju.
***
Baltijas valstu premjēri vienojas
stiprināt sadarbību
Ministru prezidents Krišjānis
Kariņš piedalījās Baltijas valstu
premjērministru attālinātā sa
nāks
mē, kur kopā ar Lietuvas
premjērministri Ingrīdu Šimo
nīti un Igaunijas premjērministri
Kaju Kallasu pārrunāja situāciju,
kas izveidojusies uz Lietuvas un
Baltkrievijas robežas, iespējamos
kopīgos risinājumus un tālāko
rīcību starptautiskā līmenī, lai ie
robežotu nelegālās migrācijas
plūsmu uz ES Austrumu robežas.

K. Kariņš pauda atbalstu Lietu
vas premjerministrei, uzsverot, ka
Baltkrievijas varas iestāžu īstenotā nelegālās migrācijas izmanto
šana politiska spiediena radīšanai
ir nepieņemama un kopīgiem
spēkiem jādara viss, lai to aptu
rētu. Tāpat Ministru prezidents
norādīja uz savstarpējā atbalsta
nepieciešamību un informēja par
Latvijas plāniem paātrināt Austru
mu robežas izbūvi un tās drošības
stiprināšanu.
***
Kandidātu fiziskās
sagatavotības testi O. Kalpaka
profesionālajā vidusskolā

Kandavā norisinājās Pulkveža
Oskara Kalpaka profesionālās vi
dusskolas pretendentu atlases fi
ziskie pārbaudījumi. Mācībām
jaundibinātajā Pulkveža Oskara
Kalpaka profesionālajā vidusskolā
tika saņemti 67 skolēnu pietei
kumi, taču konkursa kārtībā tiks
uzņemti 25 audzēkņi. Pulkveža
O. Kalpaka profesionālās vidus
skolas direktors ir pulkvežleit
nants Intars Kušners.
***
Latvija pievienojas
pasaules zinātnes elitei
2. augustā Latvija ir kļuvusi par
Eiropas kodolpētījumu organizā
cijas (CERN) asociēto dalībvalsti,
kas jau gandrīz 70 gadu ir pasaulē
vadošais zinātniskais centrs, kuŗā
notiek globāli nozīmīgi zinātnes
atklājumi. Tieši CERN ir izgud
rots internets, bet viens no pub
liski zināmākajiem atklājumiem –
2012. gadā ar Lielā hadronu pa
ātrinātāja palīdzību CERN tika
pierādīta Higsa bozona eksistence.
“Beidzot mēs esam nonākuši

tur, kur mums jau sen vajadzēja
būt – Latvijas zinātnieki tagad
spē
lēs zinātnes augstākajā līgā.
Mērķtiecīgi izpildot visus nepie
ciešamos kritērijus, esam kvalifi
cējušies darbam vienā no pasaules
ietekmīgākajām zinātnes labora
torijām. Dalība CERN paaugsti
nās kopējo zinātnes līmeni gan
Latvijā, gan Baltijas valstīs kopu
mā, savukārt mūsu jauniešiem
paveras iespējas mācīties fiziku
un inženierzinātnes Latvijā, bet
praktizēties CERN superlabo
ra
torijās,” sacīja Rīgas Techniskās
universitātes (RTU) profesors un
Latvijas pārstāvis CERN Toms
Torims.
***
Bruņotie spēki paplašinās
atbalstu pie austrumu robežas
Lai gan uz Latvijas – Baltkrie
vijas robežas migrantu pieplū
dums nav vērojams, situācija var
strauji mainīties.
Tāpēc Nacionālie bruņotie spē
ki (NBS) paplašinās atbalstu
Valsts robežsardzei pie Baltkrie
vijas robežas. Savukārt par to, vai
Latvijai arī jādomā par papildu
nometnēm bēgļiem, polītiķu un
ekspertes viedokļi atšķiras. Šogad
Baltkrievijas – Lietuvas robežu
šķērsojuši jau vairāk nekā 4000
imigrantu, lielākoties tie ir bēgļi
no Irakas. Tikmēr pašmājās situā
cija ir mierīga, taču tā jebkuŗā
brīdī var mainīties. Zināms, ka
jau šobrīd Valsts robežsardzei
atbalstu sniedz Eiropas Savienības robežu aģentūras Frontex
speciālisti un vairāk nekā 50 ze
messargu. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba
Bļodniece iepriekš norādīja – ja
iekšlietu resors lūgs palīdzību, mi
nistrija ir gatava sniegt gan papildu cilvēkresursus, gan technisko
atbalstu.
***
Bruņoto spēku atbalsts Valsts
robežsardzei pie Latvijas –
Baltkrievijas robežas
Aizsardzības ministrs Artis Pa
briks ir uzdevis Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem paplašināt
kopš 12. jūlija sniegto atbalstu
Valsts robežsardzei, lai nodroši
nātu Latvijas austrumu robežas
nostiprināšanas pasākumus un
atturētu nelegālo imigrāciju.
“Pašlaik situācija uz Latvijas
ārējām robežām ir samērā mie
rīga, taču mums ir jābūt gataviem
iespējamam nelegālās imigrācijas
pieaugumam un ar to saistītām
provokācijām uz robežas. Tāpat
mēs nedrīkstam izslēgt varbūtību,
ka situācija var mainīties austrumu kaimiņu kopīgo militāro mā
cību “Zapad 2021” laikā. Bruņotie
spēki veiks mērķtiecīgas darbības
un sniegs nepieciešamo atbalstu
Valsts robežsardzei, lai aizsargātu
Latvijas iedzīvotājus no jebkāda
veida drošības izaicinājumiem,”
uzsver aizsardzības ministrs A. Pa
briks.
Nacionālajiem
bruņotajiem
spēkiem uzdots nodrošināt valsts
austrumu robežas aizsardzību, iz
vēršot papildus novērošanas sistē
mas, nodrošinot bezpilota lidapa
rātus, norīkojot papildus perso
nālu, kā arī rīkojot rēgulāras mi
litārās mācības.

(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
***
Latvijas eksperti palīdzēs
Lietuvai darbā ar patvēruma
meklētājiem
Lai sniegtu atbalstu Lietuvai
saistībā ar ārkārtas situāciju lielās
migrantu plūsmas dēļ, Pilsonī
bas un migrācijas lietu pārvalde
(PMLP) no 9. augusta līdz 23.
decembrim kopumā nodrošinās
četru patvēruma meklētāju izmi
tināšanas ekspertu palīdzību Lie
tuvas Ārzemnieku reģistrācijas
centram, informēja PMLP.

Migrantu nometne Lietuvā
Pieaugošas migrantu plūsmas
dēļ Lietuvas valdība izsludinājusi
ārkārtas stāvokli valstī un lūgusi
starptautisku polītisku, financiālu
un operatīvu atbalstu no Eiropas
Savienības institūcijām un aģen
tūrām, kā arī no citām dalībval
stīm.
***
Lietuvas ārlietu ministrs
Gabrieļus Landsberģis
paziņojis, ka Baltkrievijas vadoņa
Aleksandra Lukašenko režīms
meklē alternatīvus nelegālo migrantu piesaistīšanas avotus gadī
jumā, ja tiktu slēgts maršruts no
Irakas. Lietuvā šogad caur Balt
krieviju ieradušies jau vairāk nekā
4000 migrantu, lielākā daļa ir
Irakas pilsoņi. Tādēļ gan Lietuvas
valdība, gan Eiropas Savienība
mēģina vienoties ar Iraku, lai ap
turētu šo plūsmu. Kļuva zināms,
ka lidsabiedrība “Irākas aviolīni
jas” uz desmit dienām apturēs
lidojumus no Irakas uz Minsku.
***
Ar svētku dziesmu vakaru
“BrāliBrāli”
14. augustā pulksten 21 Meža
parka Lielajā estrādē tiks godināti koŗmūzikas dižgari Imants
un Gido Kokari viņu simt gadu
jubilejās, informēja Rīgas pašval
dības kultūras iestāžu apvienībā.
Koncertam tiešraidē varēs sekot
līdzi portālā LSM.lv. Gandrīz divu
stundu ilgajā dziesmu vakarā
izskanēs brāļu Kokaru iemīļotas
kordziesmas, ko septiņpadsmit
virsdiriģentu vadībā izpildīs Rīgas
kamerkoris Ave Sol un Latvijas
diriģentu koris apmēram 400
dziedātāju sastāvā.
***
Pie Latvijas Nacionālās
bibliotēkas
Garāmgājēju uzmanību piesai
sta savdabīga instalācija. Tā vei
dota no režisora Oļģerta Kro
dera iestudējumu scēnografijas
elementiem un ir kā ievads māk
sli
nieka 100. dzimšanas dienai
veltītajai izstādei “Es varētu būt
bibliotekārs”.
***
Starp vēstures liecībām
arī eksprezidentes cepure
Diriģentes Ausmas Derkēvicas
lādīte, Jāņa Erenštreita virs
di
ri

Projektā “Mākslas kūre” Cēsīs
atklāts mākslinieka Pauļa Liepas
darbs “Kalnu kūre” – lielformāta
gleznojums uz daudzdzīvokļu
mājas sienas, informēja Ruckas
mākslas fonda pārstāvji.
Gleznojums tapis sadarbībā ar
ēkas iedzīvotājiem un ir māksli
nieka darbos bieži redzama mo
tīva – dialogu logu – lokalizācija
Cēsu pilsētā.
***
Leļļu teātris sāk sezonu ārpus
vēsturiskajām telpām
3. augustā sezonu sācis Latvijas
Leļļu teātris. Šī sezona darbinieku kopai solās būt izaicinoša, jo
teātŗa vēsturiskajās telpās Barona
ielā sācies remonts, kaut arī vēl
nav saņemts viss nepieciešamais
financējums. Leļļu teātŗa trupa
pārcēlusies un uz pirmo sapulci
3. augustā pulcējās Rīgas Latviešu
biedrības namā, kas uz laiku būs
teātŗa pastāvīgā darbības vieta.
Remonts vecajā ēkā ir sācies, tam
pašlaik no valsts ir piešķirti 3,3
miljoni eiro, taču tiek gaidīts vēl
papildu financējums.
***
Dzejnieka Edvarda TreimaņaZvārguļa 155. jubilejas gadā
Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūta
apgādā klajā nācis viņa nepubli
cēto epigrammu krājums “Sar
kanā paradīzē”, informēja izdevēji.

Krājumu sastādījuši Oskars
Treimanis un Eva Eglāja-Kristso
ne, konsultants Kaspars Zellis,
mākslinieks Mārtiņš Zutis, redaktore Signe Raudive.
***
Atgriezies “Vīrs ar kannām”
Vairāk nekā trīsarpus gadi bija
nepieciešami, lai restaurētu izcilā
vācbaltu tēlnieka Augusta Folca
(1851-1926) skulptūru “Vīrs ar

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
KANADA. Latvijas vēst
nieks Kanadā Kārlis Eichen
baums pasniedza Triju Zvaigžņu
ordeni ilggadējam kultūras un
sabiedriskajam darbiniekam Ju
rim Ķeniņam (attēlā).

ģenta kaklasaite, pirmo Dziesmu
svētku fotografija – tie ir daži no
topošās Dziesmu svētku ekspozī
cijas priekšmetiem. Nule ekspo
nātiem pievienojies arī Vairas
Vīķes-Freibergas dāvinājums –
tautas tērpa cepure, kas bija viņai
galvā, sakot īpašos spēka vārdus
“Mēs esam diženi! Mēs esam
skaisti! Mēs esam raženi!”. Tas bija
2001. gada 29. jūlijā Dziesmu un
deju svētku “Rīgai 800” noslē
guma koncertā.
***
Cēsīs atklāts mākslinieka
Pauļa Liepas lielformāta
sienas gleznojums

2021. gada 14. augusts – 20. augusts

ASV. Ar ASV vēstniecības
Latvijā atbalstu no 7. līdz 30. jū
lijam Liepājas Latviešu biedrības
nama Izstāžu galerijā bija apska
tāma ievērojama amerikāņu fotografa un rakstnieka Gordona F. San
dera retrospektīva fotoizstāde “Mana Amerika”. Izstāde atspoguļo
Amerikas kultūru un ikdienas dzīvi.
kannām” un to atkal novietotu tās
vēsturiskajā vietā – uz 1904. gadā
celtās kādreizējās vīna tirgotavas
jumta Rīgā, Matīsa ielā 21. Tā tika
restaurēta tēlnieka Edvīna Krū
miņa darbnīcā Pārdaugavā.
***
Tērbatas ielā Rīgā vitrāžas
sludina ētiskas vērtības

Nams Tērbatas ielā 14
Tērbatas ielā Rīgā katrs nams
glabā kādu arhitektūras vai māks
las noslēpumu. Tā ir iela, kurā
iedziļināties detaļās. Par gaismu
un augšup tiekšanos jo īpaši liek
domāt vitrāžas. Tiesa – Tērbatas
ielas 14. nams brīvam masu ap
meklējumam nav pieejams, tāpat
kā romantiskie zirgu pajūgi ska
tāmi vien vēsturiskajās fotogra
fijās. Šī pelēcīgos toņos ieturētā
ēka sniedz gan reprezentatīvu,
gan romantisku iespaidu. Ami
zantākā un raksturīgākā detaļa ir
tornītis, kas braši izslējies pret de
besīm un rāda pulksteni uz visām
pusēm. Parocīgi, eleganti, atmiņā
paliekoši un ar zināmu rotaļīgu
mu attiecībā pret monolīto kop
skatu. Nav ziņu, kā kopdarbs ta

LIETUVA. Latvijas vēst
nieks Baltkrievijā Einars Semanis
Viļņā tikās ar Baltkrievijas demo
kratiskās kustības līderi Svjatlanu
Cihanousku. Vēstnieks ir ieradies
Viļņā, lai, atskatoties uz gadu at
pakaļ notikušajām negodīgajām
prezidenta vēlēšanām Baltkrie
vijā, paustu Latvijas atbalstu Balt
krievijas tautai tās cīņā par demo
krātisku un taisnīgu sabiedrību,
kurā tiek atzītas cilvēktiesības un demokratiskās pamatbrīvības.
Tikšanās laikā E. Semanis pauda Latvijas apbrīnu baltkrievu tautas
uzticībai brīvības ideāliem, drosmei un cerībai. Vēstnieks izteica dziļu
sašutumu par režīma represijām pret pilsonisko sabiedrību un ne
atkarīgajiem medijiem. Īpašu satraukumu izsauc Baltkrievijas režīma
īstenotā Eiropas gaisa kuģa nolaupīšana un apzinātās darbības, virzot
nelegālās migrācijas plūsmas uz Baltkrievijas un Lietuvas robežu.
pis, bet architekti ir divi Rīgas
jūgendstila milži – latvietis Kon
stantīns Pēkšēns un vācietis Ar
tūrs Mēdlingers, kuŗš ēkas metu
tapšanas laikā bijis vēl pavisam
jauns. Varbūt tornītis ir viņa
draiskā ideja?
***
Jelgavā notiks Latvijas
mazākumtautību festivāls
Latvijas mazākumtautību festi
vāls “Zeme zied” norisināsies Jel
gavā 14. augustā. Visas dienas ga
ŗumā būs iespēja vērot dienas
koncertprogrammu, tautastērpu
skati, klausīties garīgās mūzikas
koncertu, apmeklēt amatnieku
gadatirgu, radošās darbnīcas un
iepazīt dažādas nacionālās virtu
ves. Festivāla norises varēs skatī
ties arī tiešraidē.
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem

Ziņas īsumā
• “Līdz mēs visi būsim vienlī
dzīgi!” – ar šādu saukli Rīgā tika
atklāta cilvēktiesību pasākumu
nedēļa “Baltic Pride 2021”. Tās
laikā Rīgā tika rīkoti dažādi pa
sākumi.
• 4. augustā Saeimas deputāti
lēma no plenārsēdes darba kārtī
bas izņemt vakcinācijas loterijas
likumprojektu. Par likumprojekta izslēgšanu no darba kārtības
balsoja 59 deputāti, bet pret šo
ieceri bija 28 parlamentārieši.
• Gandrīz pusmiljards eiro ir
summa, ko valstij ir parādā alimentu nemaksātāji. Šo naudu
vecāku vietā no valsts budžeta
samaksājis Uzturlīdzekļu garantiju fonds. Līdzīgu alimentu nema
ksātāju Latvijā patlaban ir ap 40
tūkstošiem, liecina Uzturlīdzekļu
garantiju fonda informācija.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Medaļu skaitīšana

JURIS
LORENCS
Japānas galvaspilsētā Tokijā
noslēgušās XXXII moderno lai
ku Olimpiskās spēles. Tajās pie
dalījās 11 901 sportists no 205
valstīm un territorijām. Sacen
sības notika 33 sporta veidos,
sadalīti 339 medaļu komplekti.
Latvijai šīs bija veiksmīgas spē
les. Olimpisko zeltu izcīnīja 3x3
basketbola komandas puiši –
Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš,
Kārlis Pauls Lasmanis un Nauris
Miezis. Savukārt svarcēlājs Ar
tūrs Plēsnieks (svara katēgorija
līdz 109 kilogramiem) pārveda
mājās bronzu. Tāpat izcīnītas
divas ceturtās vietas plūdmales
volejbolā. Viena zelta un viena
bronzas medaļa! Vairāk zelta
nekā Somijai, tikpat cik Rumā
nijai, Portugālei un milzīgajai
Indijai. Stop! Ar šādu uzskaitī
jumu es jau esmu pārkāpis
Olimpisko spēļu ideālus. Jo savā
starpā sacenšas ne jau valstis,
bet gan atlēti. Un tomēr pēc
katrām spēlēm mēs nevaram at
turēties no medaļu skaitīšanas
kārdinājuma – cik tad katra valsts
izcīnījusi šoreiz? Un izcī
nītās
medaļas domās nevilšus saistām
ar nācijas, ar valsts spēku un
varēšanu.
Ja skaita zelta medaļas, tad
Tokijas spēļu pirmajā desmit
niekā līdere ir ASV ar 39 augs
tākā kaluma godalgām. Seko
Ķīna – 38, Japāna – 27, Lielbrita
nija – 22, Krievija – 20, Austrā
lija- 17. Italijai, Francijai, Nīder
landei un Vācijai – katrai pa 10.
Mazliet atskatīsimies pagātnē.

1972. gads, Minhene, XX Olim
piskās spēles. Pirmās spēles,
kuŗas es atceros jau apzinīgā
vecumā. Arī tāpēc, ka ģimene
nesen bija iegādājusies televi
zoru, un es divas nedēļas neat
kāpos no tolaik vēl melnbaltā
ekrāna. Šajās spēlēs pirmais
“zelta desmitnieks” bija: PSRS –
50, ASV – 33, Vācija (Rietumvā
cija un Austrumvācija kopā) –
33, Japāna – 13, Austrālija – 8,
Polija – 7, Ungārija un Bulgārija – 6, Italija – 5, Zviedrija un
Lielbritanija – 4. Ķīna šīs spēles
boikotēja, tā protestējot pret Tai
vānas sportistu piedalīšanos.
PSRS izlasē startējošais Latvijas
šķēpmetējs Jānis Lūsis Minhenē
izcīnīja sudraba medaļu. 1992.
gadā Barselonā notika XXV
Olimpiskās spēlēs, kuŗās Latvijas
sportisti atkal startēja zem neat
karīgas valsts karoga. Mūsējie
šajās spēles ieguva divas sudraba (Ivans Klementjevs kanoe ai
rēšanā, Afanasijs Kuzmins šau
šanā) un vienu bronzas medaļu
(Dainis Ozols riteņbraukšanā).
Lūk, kā veicās pašiem stiprāka
jiem: Apvienotajai Komandai
(Unified Team, bijušās PSRS
republikas bez Baltijas valstīm)
tika 45 zelta godalgas, ASV –
37, Vācijai – 33, Ķīnai – 16, Ku
bai – 14, Spānijai – 13, Dienvid
korejai – 12, Ungārijai – 11,
Francijai – 8, Austrālijai – 7.
Kā redzam, Olimpiskajās spē
lēs stabilu sniegumu uzrāda
ASV sportisti. Aizgājuši tie laiki, kad sportā dominēja bijusī

PSRS (tagadējā Krievija) un Vā
cija, savukārt Ķīna nostājusies
blakām ASV. Kas nosaka izcī
nīto medaļu skaitu? Ne jau tikai
nācijas skaitliskais lielums. Dažu
valstu autoritārie režīmi sportā
saskata iespēju sevi reklamēt.
Agrāk tādas bija PSRS un Vācijas Demokratiskā Republika, šo
dien – Ķīna. Sportistus rada arī
tautas tradicijas. Latvijā basketbola grozs ir teju vai katras pri
vātmājas pagalmā, kuŗā aug bēr
ni. Āfrikā puikas dzenā futbola
bumbu, bet bargajās Krievijas
ziemās – hokeja ripu. Saprotams,
lai izaudzinātu izcilu sportistu,
ar entuziasmu vien nepietiek,
vajadzīga arī nauda. Trūkumā
nonākusī Ukraina Tokijas spēlēs ieguva tikai vienu zelta
medaļu. To šai valstij izcīnīja
melnādainais Ruandas izcel
s
mes cīkstonis Žans Beļeņuks,
kuŗš patlaban ir arī Ukrainas
parlamenta – Augstākās Radas
deputāts. Laiki mainās! Tokijas
spēles ieies sporta vēsturē ar to,
ka tajās piedalījās pirmā trans
persona. Sieviešu svarcelšanas
sacīkstēs svara katēgorijā virs
87 kilogramiem startēja kāda
(kāds?) Lorela Habarda no Jaun
zēlandes. Pēc 2012. gadā veiktās
dzimuma maiņas operācijas
kādreizējais Kevins, kuŗam to
brīd bija 34 gadi, pārvērtās par
Lorelu un kopš tā laika sparīgi
ceļ svaru stieni sieviešu sacen
sībās. Un ar panākumiem – Lo
rela Habarda ir 2020. gada Pa
saules kausa uzvarētāja. Pastāv

visai pamatots uzskats, ka patl
aban notiekošais ir gala sā
kums sieviešu sportam. Ka tas
degradēsies līdz nenosakāma
dzimuma personu, bijušo vīrie
šu, sacensībām, kuŗās uzvarēs
nevis sportisti, bet gan ķirurgi
un hormonu terapijas speciā
listi. Tā nu iznāk, radikālais
feminisms pats sev iešāvis kājā.
Diemžēl no tā cieš arī vīriešu
sports. Cīņa par dzimumu līdz
tiesību sportā beigusies ar to, ka
no nākamajām Olimpiskajām
spēlēm izslēgtas 50 kilometru
soļošanas sacensības vīriešiem.
Pamatojums – šī distance esot
pārāk gara un smaga sievietēm.
Žēl, jo 50 kilometru soļojums ir
diciplīna, kuŗā latviešu sportisti
izcīnījuši trīs olimpiskās me
daļas – Jānis Daliņš 1932. gadā
Losandželosā – sudrabu, Adal
berts Bubenko 1936. gadā Ber
līnē – bronzu, un Aigars Fadejevs
2000. gadā Sidnejā – sudrabu.
Kāpēc tautām vajadzīgas meda
ļas? Jo cilvēkiem, it īpaši
jauniešiem, vajadzīgi varoņi.
Tādi bija vajadzīgi Senajā Grie
ķijā, tādi vēl jo vairāk vajadzīgi
šodien. Piemēri, kuŗiem sekot.
Netālu no manām mājām, kvar
tālā starp Krišjāņa Barona, Čaka
un Tallinas ielām iekārtots mil
zīgs sporta komplekss ar futbola,
basketbola un plūdmales volej
bola laukumiem, kā arī BMX
riteņbraukšanas trase. Basketbo
la laukumi atrodas arī Ziedoņ
dārzā un Grīziņkalna parkā, kur
5. augustā “Ghetto Games” bas-

ketbola kompleksā tika godi
nāti mūsu olimpiskie čempioni.
Visu pavasari un vasaru šie laukumi un riteņbraukšanas trase
bija pilni ar bērniem un jaunie
šiem. Tāpēc nav nekāds brīnums,
ka labākie sasniegumi Olimpis
kajās spēlēs mums ir tieši šajos
sporta veidos.
Kad Jānis Daliņš 1932. gadā ar
izcīnīto sudraba medaļu atgrie
zās Rīgā, dzelzceļa stacijā viņu
sagaidīja ārlietu ministrs Kārlis
Zariņš un 3000 sajūsminātu
līdzjutēju. Kopš tā laika pagājuši
teju deviņdesmit gadi. Šodien
neviens ministrs, ne kāda cita
augsta amatpersona neuzskatīja
par vajadzīgu sveikt puišus, kuŗi
Latvijai atnesa olimpisko zeltu.
Rīgas lidostā mūsu varoņus
sagaidīja vien Latvijas Olimpis
kās komitejas vadītājs Žoržs
Tikmers un Basketbola savienī
bas prezidents Raimonds Vējo
nis. Latvijā un visā pasaulē me
diķi, psihoterapeiti un skolotāji
apgalvo – ne tikai vakcīnas, arī
veselīgs dzīvesveids un fiziskās
aktīvitātes ir iedarbīgs līdzeklis
cīņā ar Covid-19 pandēmiju.
Kaut to saprastu arī polītiķi!
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

Paraolimpiski

KĀRLIS
STREIPS
Komentāru rakstu dienu pirms
Tokijas Olimpisko spēļu beigu
ceremonijas. Galu galā mūsu
valsts sportisti izcīnīja divas me
daļas. 3x3 basketbo
listu iegū
tajām zelta medaļām pievienojās
svarcēlāja Artūra Plēsnieka izcī
nītā bronza.
Satraucošs spēļu aspekts šo
gad bija fakts, ka baltkrievu viegl
atlēte Kristīna Cimanouska brīdī,
kad Olimpisko spēļu baltkrievu
līderi centās viņu nosūtīt mājās,
pievērsa Japānas policistu uzma
nību Tokijas lidostā un paziņoja,
ka vēlas pieprasīt polītisko patvē
rumu. Kristīna galu galā nonāca
Polijā, valstī, ko viņa izvēlējās kā
savu jauno dzīves
vietu, turklāt
Polija viņai solīja vislabākās tre
niņa iespējas. Viņa nebūt nebija
pirmā sportiste, kuŗa izvēlējās
Olimpiskās spēles kā izdevīgu brī
di polītiskā patvēruma prasīšanai.
1956. gadā Melburnas spēļu laikā
palikt Austrālijā nolēma vairāk
nekā puse sportistu un atbalsta
personāla no Ungārijas, jo īsi
pirms spēlēm PSRS tanki bija
apspieduši ungāru revolūciju.
2012. gada Olimpiskajās spēlēs
Londonā nakts vidū no sportistu
ciematiņa pazuda sieviešu futbola vārtsardze, viens peldētājs un
pieci bokseri no Kamerūnas.
Patvērumu togad Lielbritanijā
arī pieprasīja četri sportisti no
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Kongo, vairāki skrējēji no Su
dānas, kā arī četri sportisti no
Eritrejas.
24. augustā turpat, Tokijā, sāk
sies Paraolimpiskās spēles. Pirms
tām rūgtu un nepatīkamu pārsteigumu sagādāja Saeimas Izglī
tības un zinātnes ministrijas par
lamentārais sekretārs Sandis
Riekstiņš (Jaunā Konservātīvā
partija, JKP), tīmeklī nākot klajā
ar šādu “atzinumu”: “Attiecībā uz
prēmijām paraolimpiešiem –
būšu ļoti nepopulārs, bet es to
nesalīdzinu ar parasto sportu.
Tās ir divas dažādas lietas – gan
attiecībā uz konkurenci, gan visu
pārējo. Nesaku, ka paraolimpie
šiem jābūt mazāk, bet parasta
jiem sportistiem jābūt vairāk, ņe
mot vērā konkurences faktoru.
Vienmēr ir tabu temas, par kuŗām
nerunāt – labāk dodam un aiz
mirstam, citādi būs jātaisnojas.
Manuprāt, abas šīs lietas nevar
likt vienos svaru kausos. Diez vai
tas ir godīgi pret parastiem sportistiem.”
Par šo visnotaļ savdabīgo tekstu
(ja “parastajiem” sportistiem jābūt vairāk, vai no tā automātiski
nesanāk, ka paraolimpiešiem būs
mazāk?) es uzzināju, Feisbukā
izlasot kādreizējās Saeimas de
pu
tātes Lindas Liepiņas teikto:
“Kon
krētajam deputātam ir vi
dējā izglītība (..). No šiem viņa

paša spriedelējumiem izrietētu,
ka algai deputātam ar vidēju iz
glītību būtu jābūt mazākai. Nu tā,
lai godīgi!” Linda Liepiņa bieži
vien mēdz būt visai populistiska,
lai neteiktu demagoģiska, bet šajā
gadījumā es viņai pilnībā pie
krītu. Jā, Sanda Riekstiņa pie
sauktā konkurence tur ir nosacīti
zemāka. 2016. gadā Olimpiskajās
spēlēs Riodežaneiro piedalījās
11 237 sportisti, Paraolimpiskajās
spēlēs – 4328. Taču treniņa ap
stākļi tā dēvētajiem “invalidiem”
mūsu valstī, un ne tikai, ir krietni
pieticīgāki nekā citiem. Pirms
šīgada spēlēm Latvijas Paraolim
piskās komitejas vadītāja Diāna
Dadzīte stāstīja, lūk, ko: “Tas ir
neprāts – ziemā trenēties aukstu
mā vieglatlētikā, kaut gan daļa
mūsu sportistu to darīja. Mūsu
lodes grūdējs Edgars Bergs vilnas
zeķēs trenējās āra sporta lauku
mā, jo nebija citas iespējas.” Tas ir
vienkārši skumji.
Turklāt Latvijas paraolimpieši
ir bijuši krietni veiksmīgāki nekā “parastie” sportisti. Vasaras
Olimpiskajās spēlēs Latvijas pār
stāvji ir izcīnījuši kopumā 30
medaļas – piecas zelta, 14 sudraba,
11 bronzas. Paraolimpieši, kuŗu
ir bijis krietni mazāks skaits, ir
ieguvuši kopumā 15. Arī viņiem
piecas zelta medaļas, bet četras
sudraba un sešas bronzas.

Sevišķi izcils Paraolimpiskajās
spēlēs bijis cilvēks ratiņkrēslā Ai
gars Apinis. 2000. gada gada spē
lēs Sidnejā viņš izcīnīja bronzas
medaļu diska mešanā un lodes
grūšanā. 2004. gadā Atēnās zelts
diska mešanā. 2008. gadā Pekinā zelts diska mešanā un sud
rabs diska mešanā, lodes grūšanā.
2012. gadā Londonā zelts lodes
grūšanā un sudrabs diska mešanā. 2016. gadā Riodežaneiro zelts
diska mešanā. Kopumā astoņas
medaļas Aigaram Apinim, un tas
ir krietni vairāk nekā jebkuŗam
“parastajam” sportistam.
Pirmās Paraolimpiskās spēles
notika 1960. gadā Romā. Padom
ju Savienība pirmoreiz sportistus
uz spēlēm nosūtīja 1988. gadā
Dienvidkorejā. Neatkarīgā Lat
vija spēlēs sāka piedalīties 1992.
gadā. Gan togad, gan arī 1996.
gadā Latvijas paraolimpieši palika bez medaļām. 2000. gadā bla
kus Aigara Apiņa divām bronzas
medaļām, Armands Ližbovs
kis
saņēma bronzas medaļu tāl
lēk
šanā. Atēnās Edgars Bergs izcī
nīja bronzas medaļu diska meša
nā un sudrabu lodes grūšanā.
Sudrabu lodes grūšanā viņš ie
guva arī četrus gadus vēlāk Pekinā.
2016. gada spēlēs Rio pirmoreiz
pie medaļas tika sportiste sieviete.
Diāna Dadzīte izcīnīja zeltu šķēp
mešanā un bronzu diska mešanā.

Latvija par pirmajām sešām
vietām Olimpisko spēļu atzītajos
sporta veidos piešķir balvas at
bilstoši sniegumam. Galīgo lēmu
mu komentāra rakstīšanas brīdī
Ministru kabinets vēl nebija pie
ņēmis, bet, atbilstoši principam,
3x3 basketbolisti var cerēt uz 426
862 eiro par savu zelta medaļu.
Vīri jau ir saņēmuši pa 10 tūks
tošiem eiro no pašvaldībām, ku
ŗās viņi uzauga. Par savu bronzas
medaļu Artūrs Plēsnieks saņems
līdz 51 224 eiro (dīvaini precīzās
summas tāpēc, ka pārrēķinātas
no latiem). Ceturtā vieta plūd
males volejbolā varētu nozīmēt
mazliet virs 23 tūkstošiem eiro
katram sportistam un sportistei,
bet Anastasijas Grigorjevas piektā
vieta – 18 441 eiro.
2012. gadā par zelta medaļu
BMX riteņbraukšanā Olimpis
kajās spēlēs Māris Štrombergs
saņēma 100 tūkstošus latu. Par
savu zelta medaļu lodes grūšanā
Paraolimpiskajās spēlēs Aigars
Apinis saņēma tikai 50 tūkstošus.
Nevarēju atrast informāciju par
plāniem attiecībā uz Paraolim
pisko spēļu dalībnieku iespēja
mu prēmēšanu šogad. Taču vienu
gan gribu pateikt pavisam skaidri – attiecībā uz Aigaru Apini un
pārējiem paraolimpiešiem, vārds
“invalids” ir nevietā.

LAIKS
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Profesora mantojums

AINĀRS
RADOVICS, mg. hist.
Divas reize gadā notiek senlie
tu tirdziņš. Agrāk Ikšķilē, tagad
arī Biķernieku sporta trasē. Visu
rangu kollekcionāri un tirgotāji
to gaida ar nepacietību. Paši ak
tīvākie ieņem tirgošanās vietas
jau dienu pirms tam un pārguļ
nakti tirgus laukumā, lai jau ar
gaismu izklātu savas preces.
Šogad gadījās kaut kas negai
dīts. Kādam nevērtīgu grabažu
tirgotājam ieraudzīju divas pa
tiesi retas grāmatas: “Baltische
Monatschrift” 1874. gada zinātni
sko rakstu pielikumus un J. Drav
nieka “Vācu-latviešu vārdnīcu”,
1910. gada izdevumu. Abi solī
dos sējumos ar ādas muguriņām.
Pārdevējs par tām paprasīja tikai
piecus eiro, kādēļ iejautājos, no
kuŗienes tās nākušas.
“No Pļaviņām. Tur tikko no
pirka māju, un jaunie īpašnieki
bija izmetuši veselu grāmatu
kaudzi pagalmā. Gāju garām un
paņēmu dažas no pašas augšas.”
Es labi pazīstu Pļaviņas, tādēļ
iedomājos, ka varbūt rakstnieka
Kārļa Štrāla radinieki pārdevuši
savu māju, tādēļ pajautāju, kuŗā

vietā Pļaviņās? Vai ne no Kalna
(rajons, kur atrodas Štrāla māja)?
“Nē, no Gostiņiem. Tur dzī
voja kāds zinātnieks. Re, vienā
grāmatā ir viņa vārds, – un viņš
atšķīra kādu padomju laika grā
matu, kuŗas titullapā ierakstīts:
“Dārgajam kolēģim Ēvaldam
Mugurēvičam (…) gadu jubilejā
no kolektīva”.
Es apstulbu. Nekad nebiju
dzirdējis, ka Gostiņos būtu dzī
vojis profesors Mugurēvičs!
Kad pārbraucu mājās, atšķīru
viņa biografijas grāmatu “Mana
dzīve – no ganuzēna līdz akadē
miķim” un tiešām: viņš ilgus gadus
dzīvojis un strādājis Gos
ti
ņos,
attālu radinieku mantotā mājā.
Grāmatā pat ievietots fotoattēls ar
neglītu, 1960. gados celtu māju.
Noslēdzies kaut kāds man ne
zināms vēstures loks. Jo tieši viņš,
Ēvalds Mugurēvičs bija viespro
fesors Latvijas Universitātē, kad
pie viņa trīs gadus rakstīju kursa
darbus par vikingu apmetnēm
Kurzemē. Kad 1989. gadā vienojos ar Zviedru institūtu par studiju turpināšanu Stokholmas uni-

versitātē, tieši viņš man atteica
parakstīt rekomendācijas vēstuli, motivējot, ka vispirms lai es
pabeidzot kursu.
Kursu es pabeidzu un nākošajā
gadā atkal lūdzu viņa parakstu
uz rekomendācijas vēstules. Šo
reiz viņš bija runātīgāks un pa
skaidroja, ka to nevarot dot, jo
viņš šauboties par manu valodas
prasmi. Lūk, viņš mākot zviedru
valodu un esot bijis pie kollēģiem
Zviedrijā uz kādu konferenci
(bet studijas notiek angļu valo

dā!). Bez tam, kā tas izskatīsies,
ka pirmais students no Padomju
Latvijas būšot neklātnieks.
Tā šis viens neiedotais paraksts
nozīmēja to, ka savā speciālitātē
man neiznāca strādāt. Neviena
darba piedāvājuma nebija, un
savas trīs sarakstītās grāmatas
izdevu pats par savu naudu.
Tomēr par Mugurēviču gadījās
uzzināt arī no pavisam citas pa
saules puses. Braucot Stokhol
mas piepilsētas vilcienā, 1990.
gadā iepazinos ar izcilu valod-

nieku un vēsturnieku Pēteri Pu
duli. Ziemas viņš pavadīja mazā
Spānijas pilsētiņā Fuengirolā,
bet vasaras Stokholmā. Savu
mūžu viņš bija veltījis latvisko
tautību (tā viņš dēvēja baltu tautas) ceļojumiem pa Eiropu tautu
staigāšanas periodā. Uzzinājis
adresi, viņš savu pētījumu ma
nuskriptu bija nosūtījis uz Lat
vijas PSR Zinātņu akadēmiju.
Un tieši Ēvaldam Mugurēvičam.
Atbilde bijusi: “Padomju Latvijai
tāds pētījums nav derīgs.” Pēc
dažiem gadiem Puduļa kungs
sūtīja nākamo, bet atbildi nesa
ņēma. Kad 1993. gadā Pudulis
mira, viņa manuskripti Spānijā
tika izmesti, jo no Daugavpils Uni
versitātes, kam tie tika novēlēti,
neviens pēc tiem neaizbrauca.
Man nav zināms, kāpēc Mugu
rēviča mantinieki pārdeva māju
ar visu iedzīvi un profesora bib
liotēku. Savā biografijā, kas pa
tiesībā ir pedantiska bezemociju
ikdienas chronika, viņš sevi attē
lojis kā pārcilvēku. Vai arī pret
radiniekiem viņš bija tik augst
prātīgs?

Vecs Latvijas karogs. Grosvaldi

PĒTERIS
BANKOVSKIS

Žurnāla Aizkulises 1931. gada
5. numurā (30. janvārī) bija la
sāms pagaŗš apskats par pieņem
šanu vai, kā tajos laikos teica, rau
tu pie Valsts prezidenta Alberta
Kvieša. Rauts bija sarīkots par
godu valsts de jure atzīšanas 10.
gadadienai. Lūk, daži vērojumi no
raksta: “Pēc daudzu viesu domām,
šis bija viens no spīdošākiem un
skaistākiem rautiem, kādi Latvijā
vien bijuši. /.../ Vakarā neviena
cilvēka nebija smokingā, visi tikai
frakās. Vairums viesu ordeņoti,
izņemot sociālistus, komūnistus
un žurnālistus, kuŗiem nekādu
ordeņu nav. /../ Grosvald sen. bal
tā zīdā ar mežģīnēm, Līna Gros
vald – ūdens zaļā, bet Margarete – šampaņjkrāsā un Grinberg –
(dzim. Grosvald) – mazliet vasa
rīgā raibā georgette ar puķēm,
skaista pašdarināta rokas somiņa.
/../ Ļoti impozanta bija Grosval
da ģimenes ierašanās. Grosvald
sirmo kundzi zem rokas veda jau
nākā meita, un visas viņas knik
sēja prezidenta priekšā. Grosvalda
jkdzes kniksēja arī prezidenta
kundzes priekšā. Arī ārzemju di
plomātu kundzes no tām zemēm,
kur valda karaļi, kniksēja nama
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tēva priekšā. /../ Elegantākās tua
letes, pēc ārzemnieku domām,
bija latviešu dāmām, kas šoreiz
spīdēja gandrīz vairāk nekā ār
zemnieces. /../ Plkst. 2 naktī, kad
jau sen aizbrauca ārzemju diplo
māti, latviešiem vēl negribējās
šķirties Visi atzina, ka ar katru
gadu rauti paliek spožāki, jo mai
nās virsnieku formas, līst bez
apstājas ordeņu lietus. Tas viss
piedod spožumu...”
Aizkulišu redaktors Arturs
Tupiņš noteikti ir aizraujoša ro
māna vērts. 1920. gada Parīzes
konferences laikā Tupiņa redak
cijā iznāca žurnāls La Revue Bal
tique, tuvību ārlietām un Latvijas
diplomātijai žurnālists saglabāja
arī vēlāk, kad, izdodot Aizkuli-
ses, pievērsās asprātīgai un nereti
kodīgi satīriskai sabiedrības chro
nikai. Kaŗa beigās Tupiņš atstāja
Latviju un 1951. gadā mira Alžī
rijā. Citētie raksta fragmenti labi
raksturo Tupiņa polītiskās pre
ferences. Ne velti kreisi noskaņo
tie latvieši (un tādu vienmēr ir
daudz) līdz pat šai dienai pret šo
atklātības darbinieku un viņa
Aizkulisēm izturas, maigi sakot,
rezervēti.
Ja par Arturu Tupiņu joprojām
nekas objektīvs un pamatīgs nav
uzrakstīts, tad par viņa ļoti cienīto un Aizkulišu slejās aizvien ar
dziļu pietāti pieminēto Grosvaldu
ģimeni rakstīts un pētīts samērā
daudz. Līdz šim galvenokārt sai
stībā ar gleznotāju Jāzepu Gros
valdu. Tagad iznācis un nupat
piedzīvojis atkārtotu tirāžu, kas
šolaiku mazlasīšanas gaisotnē ir
rets gadījums, rakstnieces, režiso
res un pētnieces Kristīnes Želves
pamatīgs romāns-pētījums par
visiem Grosvaldiem. Grāmata tā
arī saucas – “Grosvaldi”.
Droši vien neesmu vienīgais,

kas, gadiem ritot, kļūst aizvien iz
vēlīgāks attiecībās ar lasāmvielu.
Izklaides un lubu literātūrai vien
kārši žēl laika, pret tā saucamo
daiļprozu piesardzība aug augu
mā, jo nereti tur no “daiļuma” nav
ne vēsts un no prozas kā daudz
maz secīga izklāsta – arī. Turklāt
pēdējos gados gan Latvijas Nacio
nālā archīva, gan Nacionālās bib
liotēkas, gan Latvijas Universitātes
zinātnisko institūtu paspārnē iz
nāk tik daudz dažādu monografiju un rakstu krājumu, kas padzi
ļina, precīzē, līdzsvaro to, ko, ie
spējams, var apzīmēt ar latvietības pašapliecināšanās vārdu. Un
to visu gribas izlasīt, tā teikt, ne
noskārstai vajadzībai. Tādā virzie
nā darbojas arī mākslas (un dzejas) apgāds “Neputns”, kas laidis
klajā “Grosvaldus”. Apgāds, kas
speciālizējas pētniecisku monografiju virzienā, romānus izdod
reti. “Grosvaldiem” piemīt gan zi
nātniska pētījuma nopietnība,
gan vairākas krietnam dokumen
tālam romānam nepieciešamas
īpašības: tas lasītāju ierauj stāstā
un sarežģītā prozas ritmiskajā
partitūrā, liek ar neatslābstošu in
teresi sekot visu darbojošos personu dzīves un attiecību zigza
giem un, pēdējo lappusi pāršķiŗot,
ar nožēlu pašam attapties piepu
tējušas ikdienas grāvmalā, kamēr
grāmatas varoņi turpina savu
gaitu pa Mūžības ceļiem.
Romāna galvenās darbojošās
personas ir Frīdrichs un Marija
Grosvaldi, viņu pieci bērni, vecā
kās meitas Mērijas vīrs, māc. Jānis
Grīnbergs un pēdējo meita Mērija
Grīnberga jaunākā. Tas ir stāsts
par vienu no izcilākajām, pro
tams, arī apskaustām un plebeju
nicinātām Rīgas latviešu patricie
šu dzimtām, par tās celšanos, spo
žumu (grāmatā vairākkārt sasto-

pam dzimtas pašraksturojumu –
aristokrati, un pie tam vēl strād
nieki) un iznīkšanu. Tā bija dzimta, kur pašsaprotama bija gaume,
orienēšanās pasaules kultūras
aktuālākajās norisēs, valodu pras
me, cieņpilna atttieksme pret uz
vedības normām un sabiedrības
hierarhisko izkārtojumu. Aizkulisēs minētais Grosvalda jaun
kundžu kniksis nekādā ziņā ne
bija izrādīšanās, bet ieaudzināta,
līdz netraucējošam automātis
mam izslīpēta attiecību kultūras
sastāvdaļa. Tas pats sakāms par
stāju un apģērbu (romānā lasām
saraksti starp Oļģerdu un Jāzepu,
kuŗā brāļi intensīvi apspriež jau
tājumus par modi un tērpšanos),
Aizkulišu rubrikā “Aristokratu
dzīve” aizvien izcelti Grosvaldu
dāmu tērpi, tiem nopietnu vērību
pievērsusi arī Kristīne Želve. Tam
ir nozīme. No vienkāršiem ļau
dīm ar kļūdu un mēģinājumu
metodi tapt sākusī latviešu “aristokratija” nevarēja lepoties ar gadsimtiem gaŗu “kinderštūbi”, pie
turības tikušajiem biežāk gadījās
(un arī mūsdienās gadās) pārtapt
par anekdotiskiem jaunbagātnie
kiem bez smalkuma, sajēgas un
takta. Grosvaldi bija un paliek
starp retiem izņēmumiem. Taču
pat līdz perfekcijai novesta sevis
“nešana” nespētu slēpt dvēseles
nabadzību. “Grosvaldu” autore,
balstoties uz bagātīgiem archīvu
materiāliem, vēstulēm, dienasgrā
matām, atklāj ģimenes ne vien
mēr idillisko, bet garīga spraiguma bagātīgi apdāvināto sevis ap
zināšanās un attiecību daudzkrā
sainību. Tā ir traģiska atklāsme,
jo šo daudzkrāsainību iznīcina
laika ritējums un notikumi. Kā
visiem, kā visiem – teiksiet. Taču
Grosvaldu dzimtas ceļš no balto
kleitu parādes Edinburgas vasar

nīcā līdz piepīpētai komunālā
dzīvokļa istabai kādreizējā pašu
namā un līdz nomīdītiem kirzas
zābakiem ir skarbs un jautājošs.
Vai latviešiem vispār ir izredzes,
vai ir vēl kas, uz kā atsperties?
Mērijas jaunākās sastādītais izglā
bo mantu kastes saraksts beidzas
ar ierakstu “Vecs Latvijas karogs”.
Un tā beidzas arī Kristīnes Želves
grāmata.
Grāmatas tapšana nav nejau
šība. 2018. gadā pie skatītājiem
nonāca Kristīnes Želves doku
mentālā aktierfilma “Mērijas ce
ļojums”, manuprāt, viena no labā
kajām tā gada – un ne tikai – lat
viešu filmām vispār. Kristīne Žel
ve saņēma festivāla “Lielais Kris
taps” īpašo balvu par scenāriju,
bet filma – FIPRESCI (Fédération
Internationale de la Presse Ciné
matographique) balvu. Tas ir stāsts
par Mēriju Grīnbergu jaunāko –
Oļģerda, Jāzepa, Līnas, Margarētas Grosvaldu māsas Mērijas un
mācītāja Jāņa Grīnberga meitu.
Stāsts par varonību, pašaizliedzību
un neatlaidību, pavadot pa kaŗa
ceļiem, uzmanot un iespēju robe
žās arī nosargājot, atvedot atpakaļ
uz Latviju mūzeju un archīvu
dāgumus. Par šo grūti ar prātu
aptveramo varoņdarbu krievu
okupētās Latvijas vietvalži Mēriju
Grīnbergu “apabalvoja” ar atlaiša
nu no darba un noniecināšanu.
2019. gada rudenī Latvijas Nacio
nālajā mākslas mūzejā bija skatā
ma aizraujoša izstāde “Mērijas
ceļojums. Grosvaldu ģimenes
stāsts” (par šo notikumu mūsu
laikraksta 2019. gada 24. septem
bŗa numurā rakstīja Rita Rotkale).
Izstādi veidoja Kristīne Želve,
Ieva Stūre, Ieva Kalnača un Kat
rīna Vastlāve. Romāns “Grosvaldi”
ir Kristīnes Želves ceļojuma vir
sotne. Patlaban augstākā.
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Esmu daudziem, kuŗi aizbrau
ca no Latvijas, uzdevusi jautāju
mu; kas notika ar mājas atslē
gām? Droši vien tās tikai uz brī
di iedeva paglabāt kaimiņiem.
Atceros, dzejniece Astrīde Ivas
ka stāstīja, ka vēl pēdējā vakarā
pirms aizbraukšanas tinusi zīd
papīrā ābolus, lai tad, kad at
grieztos, tos varētu ēst…
Mums Jūrmalā palika radi, es
gan stāstus esmu tikai dzirdējusi,
Dumpju ģimenē ieprecējos. Šī ir
Tālivalža, mana vīra māja. Pēc
neatkarības atgūšanas viņš paguva te dzīvot arī pats, bet nu jau
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Turpinājums. 1939. Māja

DIĀNA
JANCE
Pirms vairākiem mēnešiem
mūsu laikrakstā publicēts stāsts
par kādu 1939. gada Latvijā uz
ņemtu amatieŗfilmu. Toreiz ap
rakstīju sarunu ar filmas autora
dēlu Lenartu Lībeku (Lennart
Lübeck), pensionētu ilggadēju
Zviedrijas kosmosa korporācijas
vadītāju. Filma ir brīnumaina ie
spēja ieskatīties toreizējās Latvijas dzīves ainās. Zinot, ka tā bija
pēdējā mierpilnā vasara Eiropē
pirms kaŗa, ir pavisam neticami,
cik bezrūpīgi un brīvi ir filmā
redzamie cilvēki. Pārsteidz, kā
filmētājs tolaik, vismodernākajai
AGFA Movex 8 kamerai dūcot,
varējis piekļūt tik tuvu nejaušiem
garāmgājējiem. No maziem gaba
liņiem sakopotā 44 minūšu garā
filma rāda pārsteidzoši dzīvus un
emocionālu kadrus. Kopš raksta
parādīšanās filmu Youtube kanālā jau ir noskatījušies vairāk nekā
157 tūkstoši skatītāju, kadrus ir
apbrīnojuši kino profesionāļi un
vēsturnieki.
Šovasar, neilgi pirms Jāņiem,
filmas vēsture papildinājās un tās
noslēpumos pavērās jauni fakti –
satiku enerģisko un brīnišķīgo
Zīli Dumpis, kuŗa tagad dzīvo
bijušajā Lenarta bērnības mājā
Jūrmalā.
Lai arī bijušajai bankas iegul
dījumu speciālistei, agrākajai so
ciālajai darbiniecei Zīlei Dumpis
ir jau pāri par astoņdesmit, no
viņas staro dzīvesprieks un pavi
sam jauneklīga enerģija. Studiju
gadus un teju visu darba mūžu
viņa ir pavadījusi Amerikā un
Jūrmalas vasarnīca nav vienīgā
pieturas vieta Latvijā – ar lepnumu balsī viņa stāsta par sagla
bātajām dzimtas mājām Mazsa
lacā. Zīles Dumpis vecvectēvs ir
bijis Pirmo latviešu dziesmu svēt
ku vīru koŗa diriģents Pēteris
Hincenbergs. Interesanti, ka viena no pašām pirmajām reizēm,
kad publiski dziedāja “Dievs,
svēti Latviju!”, bija Mazsalacā,
atklātā sarīkojumā, kur kori va
dījis drau
dzes skolotājs Pēteris
Hincenbergs. Sarunas gaitā Zīle
rāda vecas un jaunas fotogrāfijas,
kuŗās redzamas Mazsalacas mā
jas, kādas bildes stūrītī var saskatīt vismaz simt gadus vecus peo
niju krūmus. Viņa cer piedalīties
Daiņa Īvāna un Māra Martinsona
filmā “Zeme, kas dzied” – iesprau
coties “kaut kur starp večiņām”.
Smejamies, ka tas gan nebūs tik
vienkārši, jo Zīlei ir brīnišķīgs
un plats smaids, bet seno laiku
fotogrāfijas rāda nopietnas, teju
drūmas sejas. Viņa savelk seju un
vienlaikus smejas: “Būšu no nik
najiem latviešiem”!

LAIKS

vairākus gadus kā miris. Viņa mā
sīca ir gleznotāja Maija Tabaka,
tādējādi mana vīramāte ar Maijas
tēvu bija brālis un māsa. Vasaras
mājiņas bija sabūvētas blakus,
Maijas mamma un tēvs palika šeit
un, saprotams, šīs mājas atslēgas
uzticēja viņiem. Kad ienāca ko
mūnisti, un daudzus izsūtīja, vi
ņiem esot izdevies izvairīties no
izsūtīšanām un pāriet dzīvot uz
Rīgu. Šīs mājas jau bija domātas
tikai vasaras dzīvošanai.
Kuŗā gadā uz Latviju atbraucāt pašu pirmo reizi ?
Tas bija 1978. gads, toreiz pa
likām viesnīcā. Kad braucām otro
reizi, jau bija 1987. gads, un kopš
tā laika te esmu bijusi katru gadu.
Kopš aizgāju pensijā, Latvijā esmu
dzīvojusi pusi gada – pa vasarām
šeit, pa ziemām tur, Kalifornijā.
Mana mamma bija ārkārtīgi
latviska, īsta patriote. Tiklīdz laik
rakstā Laiks sāka rakstīt, ka varēs
atgūt īpašumus, mēs ar mammu
steidzāmies uz Latviju. Tolaik mam
mai jau bija tuvu pie deviņ
desmit. Mūsu dzimtai īpašumu
bija daudz: vispirms atguvām
mammas māju Rīgā, tur es biju
dzimusi. Tad atguvām arī mana
tēva zemi Buļļos, to viņš bija ie
guvis pēc Pirmā pasaules kaŗa
par Brīvības cīņām. Tad atguvām
tēva mājas Mazsalacā, atceros, kā
mammu stūmu augšā pa trepēm,
lai iestādē varētu iesniegt dokumentus, nodot naudu un kūkas!
Man tā tas riebās, bet mēs varē
jām Latvijā būt tikai uz īsu laiku,
tā bija jādara… Tie kungi tak tik
sēdēja un gaidīja! Tā jau tas bija –
vajadzēja iet uz archīvu, viens pa
pīrs it kā derēja, bet otrs nederēja
nepavisam. Tā nu es biju tas
riebeklis, kurš, lai varētu visu no
kārtot īsā laikā, viņiem stūma
naudu zem galda. Es jau atbraucu
tikai uz trim nedēļām, uz savu
atvaļinājuma laiku, un pa trim
nedēļām jau neko nevarēja izda
rīt. Tie kungi tik pablisina acis,
sakot - lūdzu, pēc divām nedēļām
būs gatavs. Bet es jau pēc divām
nedēļām būšu prom! Un tad nu
es... Tagad pati sūdzos, ka sara
dušies visādi krāpnieki – bet to
reiz neko citu nevarēju darīt!
Tālivalža tēvs nāk no Zemgales, tur Rundāles pagastā viņiem
bija liela saimniecība, arī to pēc
grūtām runām atguvām. Tad jau
es varēju palikt ilgāk: cik daudz
tur nebraukāju, cik daudz tur
cīnījos, tomēr atguvu. No sākuma
iznomājām vieniem, tie nebija
godīgi, tagad atradām citu saimnieku – Āri Burkānu, tas ir brīniš
ķīgs un jauks cilvēks! Tagad esmu
tik priecīga. Tā viss izvērtās labi.
Kā jūs, atbraucot no Ameri
kas, varējāt iedomāties, ka ir
kādam jādod “kukulis” un cik
lielam tam jābūt?
Reālitāte. To jau radi priekšā
pateica: bez “kukuļa” nekas nenotiek. Naudiņu smuki ieliku ap
loksnītē, iedevu kopā ar šampa
nieti vai kūku. Man tā izdarība
šausmīgi nepatika, bija tik riebīga
sajūta, daudz labprātāk būtu sa
maksājusi godīgi un kārtīgi. Sa
protams, ja kaut kas vajadzīgs ātri,
ir jāmaksā vairāk, bet nebija ie
spējams samaksāt oficiāli, toties
jebko varēja paveikt ar kukuļiem.
Tas bija šausmīgi! Kāds pateica,

Zīle Dumpis: “Beigu posms bija teju smieklīgs:
īpašumu atguvām, bet iekšā netikām. Mums
skaidroja, ka īpašuma nodošanas pavēli devis
leitnants, kuŗš nespēj pateikt ģenerālim, ka nu
viņam jāiet prom no mājas. Tā nu tikai tajā
dienā, kad izgāja padomju armija ar visu
ģenerāli (1994. gadā) ģimene savu īpašumu
atguva pa īstam.”
cik apmēram vajadzētu dot. Sa
ņēmēji biji priecīgi, un viss notika
tieši tik ātri, kā man vajadzēja.
Atceros, Mazsalacā – biju aiz
mirsusi Rīgā pasi, līdzi bija vien
braukšanas tiesības – un man visu
izkārtoja! Aiz manis rindā nāca
veca lauku kundzīte, kuŗa gribēja
atgūt savu mājiņu. Viņu iztrieca
ārā, jo nebija tāds papīrs un šitāds
papīrs... Izlamāja un viņa aizgāja – vecs cilvēks, kas ar lielām
grūtībām bija ticis līdz tam kungam. Man sirds pilnīgi aptecē
jās – mani, bez papīriem, uzņēma,
bet te – atnāca godīgs, kārtīgs
cilvēciņš un pret viņu izturējās kā
pret suni, izmeta ārā. Tā bija
drausmīga sistēma.
Maijas Tabakas tēvs, inženieris,
savu mājiņu iegādājās pagājušā
gadsimta trīsdesmito gadu sāku
mā un māsai palīdzēja uzbūvēt
mūsu tagadējo māju. Viņš esot
teicis: “Es palīdzēšu, arī tev vajag
savu māju”. Viņa bija izstudējusi
par zobārsti un šeit, kur tagad
sēžam, bija domāts zobārstniecī
bas kabinets. Māju cēla tikai
vasaras dzīvošanai, pa ziemu dzī
voja un strādāja Rīgā. Tomēr viss
iznāca savādāk, Tālivalža vecāki
satikās un aprecējās, tēvs bija ve
terinārārsts un ģimene uzsāka
dzīvi Bēnē, tur dzimis arī mans
vīrs. Šeit, Jūrmalā, pirms kaŗa viņš

nekad netika dzīvojis. Droši vien
tas bija Maijas tēvs, kuŗš trīs
desmito gadu pašās beigās māju
pa vasarām izīrēja zviedru in
ženieŗa ģimenei.
Latvijai atgūstot neatkarību,
juridiski šo māju atguva Tālival
dis, viņa brālis no visiem īpašu
miem rakstiski atsacījās, jo dzīvo
Vācijā un tur jārūpējas par sievas mājām. Kaut arī es uz Latviju
braucu jau agrāk, Tālivaldi uz Pa
domju Savienību nelaida, sakot,
ka tad viņš nedabūs secret clearan
ce un tādējādi izbeigtos viņa in
ženieŗa darbs NASA – Amerikas
aeronautikas un kosmosa aģen
tūrā. Viņš nevarēja braukt uz Pa
domju Savienību, kamēr Latvijā
neatjaunojās brīvība. Tas bija jau
ki, kad beidzot varējām braukt
abi.
Šīs mājas praktiskos atgūšanas
darbus kārtoja Maijas māsas
Rutas vīrs. Viņam bija Tālivalža
dota pilnvara, un tas bija ļoti sa
režģīti – bija jāiet uz Baltijas Kaŗa
apgabalu, jo šī izrādījās kāda
ģenerāļa vasarnīca. Beigu posms
bija teju smieklīgs: īpašumu at
guvām, bet iekšā netikām. Mums
skaidroja, ka īpašuma nodošanas
pavēli devis leitnants, kuŗš nespēj
pateikt ģenerālim, ka nu viņam
jāiet prom no mājas. Tā nu tikai
tajā dienā, kad izgāja padomju

armija ar visu ģenerāli (1994. ga
dā) ģimene savu īpašumu atguva pa īstam. Iesākumā dzīvoja
blakus mājai, gandrīz teltī, citādāk jau viss – logi, durvis būtu
pazuduši. Tā pārņēmām mājiņu
un ilgi remontējām, sākumā bija
pavisam neapdzīvojama. Nesa
pro
tu, kā ģenerālis tādā varēja
dzīvot.
Atceros to dienu pirms diviem
gadiem – vadīju to vienā mierā
un pēkšņi ieraudzīju, ka ārā uz
ielas stāv divi cilvēki. Vēlētos ap
skatīt māju, bet bija tik pieklājīgi,
nemaz negribēja nākt iekšā pa
vārtiņiem. Jau pašā sākumā vīrie
tis pastāstīja, ka esot te dzīvojis
līdz divu gadu vecumam. Es pat
neticēju – tā taču bija mūsu ģime
ne, mana Tālivalža mātes brālis,
kuŗš par visu toreiz bija rūpējies!
Cik žēl, ka Tālivaldis jau bija miris – viņiem abiem būtu tik inte
resanti sarunāties par kosmosa
kuģiem!
Mēs sarunā ritinājām visu –
Lenarts stāstīja, ka par Latviju vi
ņam bijis jādomā vienmēr, pie
mēram, šad un tad ar Kosmosa
aģentūru nācies braukt uz Pa
domju Savienību, un ikreiz viņš
īpaši izjautāts, kādēļ viņš dzimis
Rīgā. Sameklējām vietu, kur Le
narts te kā bēbītis sēdējis, tepat
blakus toreiz bija arī Zviedrijas
vēstnieka vasarnīca. Filmā redza
majās viesībās, var saskatīt mūsu
mājas stūri. Jau daudzus gadus
viņam esot ļoti gribējies atrast šo
māju, bet neesot bijusi pat adrese. Tik vien, ka tā ir Jūrmala,
Lielupe, arī filmā var saredzēt
Lielupes stacijas nosaukumu. Ve
cāki gan esot sarakstījušies ar
draugiem Latvijā, bet pastāvīgā
adrese viņiem bijusi Rīgā, Rūp
nie
cības ielā. Lielupē dzīvojuši
tikai vasarā. Un tā Lenarts “braucis” ar Google, līdz ieraudzījis fil
mā redzamo mājas stūri un ne
skaidro uzrakstu uz plāksnītes
“22. līnija”. Ir! Astoņdesmit gadus
vēlāk. Bez Google palīdzības viņi
šo māju nebūtu atraduši. Viņi
stāstīja savu vēsturi, es stāstīju par
mājas vēsturi. Toreiz viņš man
pastāstīja, ka tēvs esot uzņēmis
arī filmiņu, ja man interesējot,
tad viņš filmu rediģēšot un atsū
tīšot jau ar angļu uzrakstiem.
Lenarta tēvs esot bijis aizrautīgs fotografs un nopircis to laiku
vislabāko kinokameru. Filmā var
redzēt, ka māte sēž tur, kur tagad
sēžu es!
***
Vēl pirms mūsu satikšanās Zīle
Dumpis man iedeva zibatmiņu,
kuŗā vajadzētu būt fotokadriem
no tikšanās ar zviedru kungu Le
nartu Lībeku, kuŗš savulaik dzī
vojis viņas vīramātes mājiņā. Ne
jauši pie manis nonāca kāds cits
mazs atmiņu glabātājs – tajā bija
daudz mūsdienu bilžu no Zīles
meitu un viņu ģimeņu svinībām.
Skatoties tajās, redzu līdzīgus
kadrus, gluži kā 1939. gada fil
miņā – skaistu, izremontētu vasa
ras mājiņu, priedes, gandrīz sa
dzirdu abu Zīles mazdēlu smieklus un noskatos rotaļās. Laimīgo
Jūrmalas vasaru dzīve turpinās –
tā, it kā gaŗo okupācijas gadu ar
smago dzelzs priekškaru nemaz
nebūtu bijis.
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Latviešu balsis Aukstā kaŗa viļņos
Autors Ričards H. Kamings,
bijušais ilggadējais Radio Brīvā
Eiropa / Radio Brīvība drošības
dienesta vadītājs, publicējis no
pietnu pētījumu par CIP īstenoto īsviļņu radio raidījumu programmu PSRS un Austrum
ei
ropas auditorijām Aukstā kaŗa
sākotnējā etapā. Grāmata balstī
ta uz atslepenotiem CIP un
ASV valdības dokumentiem, tās
beigās atrodamas norādes uz iz
mantotajiem avotiem, paskaid
rojumi pie teksta un alfabetiskais
rādītājs. Grāmata noteikti būs
vērtīgs avots un lasāmviela
Aukstā kaŗa pētniekiem un
interesentiem.
Ārzemju radioraidījumi PSRS
un Austrumeiropas klausītāju

auditorijām Aukstā kaŗa ap
stākļos bija viens no galvenajiem
pieejamiem informācijas avotiem un sabiedrības viedokļu
veidotājiem otrpus Dzelzs aizkaram par notikumiem pasaulē,
tai skaitā padomju territorijās,
par polītiku, vēsturi un ekono
miku, neskatoties uz PSRS izvērsto radio traucētāju tīklu un
riskiem tikt sodītam par “impe
riā
listu” radio klausīšanos un
dalīšanos ar dzirdēto domubiedru vai paziņu lokā.
Grāmatā vesela sadaļa veltīta
tā sauktajiem “melnajiem” ra
dioraidījumiem latviešu auditorijai, kas tika plānoti un veidoti
ar CIP atbalstu (116. – 126.lpp).
Jāpaskaidro, ka visi radioraidī

jumi uz Austrumeiropu un
PSRS var tikt iedalīti “baltajos”,
kas raidīja ASV valdības vārdā
(piem., Amerikas Balss), “pelē
kajos”, kuŗi tika veidoti ASV sa
biedrisko organizāciju vārdā, bet
kuŗus slepeni atbalstīja ASV
valdība (piem., Radio Brīvā Ei
ropa). Pie “melnajiem” radiorai
dījumiem pieskaitāmi CIP sle
peni veidotie un financētie rai
dījumi, kuŗus translēja no citu
valstu raidītājiem. 1948. gadā
sākās “melnās” pārraides no Va
tikāna radio, bet 1955. gadā no
Madrides RNE sāka skanēt Brīvā Latviešu Balss. Šos raidīju
mus it kā veidoja latviešu emig
rācijas organizācijas, taču patie
sībā sižeti un ieraksti tapa CIP

mītnē ASV, no kuŗienes tos no
gādāja uz Madridi. Raidījumu
mērķi, kā tos formulēja CIP, bija:
1) saglabāt Latvijas tautas na
cionālo identitāti; 2) veidot ne
atzīšanas attieksmi pret komū
nismu un 3) veicināt Latvijas
tautas prorietumniecisku orien
tāciju. Piecas lappuses izdevumā
veltītas leģendārajam Fredim
Launagam, kuŗš 1951. – 1959.
gados darbojās kā CIP aģents un
tā uzdevumā pusgadu veica rai
dījumus no Madrides.
Indulis Zālīte,
LR Totālitārisma seku
dokumentēšanas centra
vadītājs no 1995. – 2008.gadam,
tagad TSDC konsultants

CITUR IZLASĪTS

Par laimi, polītiku un mākslu

Rundāles pils bij. direktors Imants Lancmanis savas 80 gadu jubilejas intervijā nedēļrakstam IR
“Dzimšanas dienā atvēršu sa
vas monografijas Rundāles pils.
Vēsture trešo grāmatu un pils
mūzejam dāvināšu divas savas
gleznas.
Pasākuma ielūgumos nav ne
pušplēsta vārda par kaut kādiem
šausmīgiem dzimšanas dienas
cipariem. Runas un apsveikumi
nav ieplānoti. Toties būs daudz
vīna, varēs kārtīgi svinēt! Zaļajā
teātrī mūzicēs folkloras grupa
Laimas Muzykanti. Man patīk
latviešu folklora un it īpaši lat
galiskā kultūra, jo tā ir autentiska un īsta. Tur nav aprēķina.
Mani nogurdina mūsdienu ni
ve
lējošā patērēšanas un masu
kultūras tendence. Latgaliešiem
vēl dzīvs tas tīrais kultūras gens.
Jāņi un Dziesmusvētki ir mani
mīļākie un lielākie notikumi.
Brīnums, kuŗa es nebeidzami
alkstu. (..)
Esmu pieradis, ka visās in
tervijās agri vai vēlu nāks jautā
jums par manu aristokratiskumu. Un vienmēr gaidu, kad ma
nas kārtējās atbildes šausmīgā
agonija beigsies. Nu, cik var!
Labi, ka šoreiz to pagriezāt iro
niskā veidā. Mani kaitina arī ap
zīmējums “gara aristokrats” –
kas tas tāds? Labāk lietosim vār
du “izcilība”! Katra cilvēka personiskie nopelni ir vienīgais,
kam šai pasaulē ir kāda nozīme.
Mūsu tautai ar šiem komplek
siem nav jānodarbojas. Aristo
kratija mums nevarēja būt un
nekad nav bijis. Rietumos tā aizvien vēl funkcionē pilnā mērā –
mani pārsteidz, ka republikā
nisma citadelē Francijā pastāv
snobisms un kastu sistēma mil
zīgos apmēros.
Tomēr nevar noliegt, ka virs
daudzu man pazīstamu aristo
kratu galvām tādā astrālā veidā
šis neredzamais kronis karājas.
Tā tas ir. Tie ir geni, audzināšana
un dzimtas kopīgā atmiņa, īpašs
apziņas stāvoklis. (..)
Mani sarūgtina antivakseru
kustība – grūti izskaidrojama

Imants Lancmanis: “Neesmu mūžā
atļāvies nevienu bezjēdzīgi pavadītu
dienu. Tā ir laimes atslēga.”
nostāja gandrīz pusē sabiedrī
bas. Mani ne tik daudz biedē
vīrusa izplatība, jo pandēmijas
nāk un iet. Biedē secinājums, ka
puse no man apkārt esošajiem
cilvēkiem dzīvo pārliecībā, ka
valdība tikai nemitīgi melo, ār
stiem un zinātniekiem nevar
uzticēties. (..)
Katrs otrais cilvēks man blakus
neuzticas nekam un nevienam
šajā pasaulē. Viss tiek noliegts,
visvairāk jau valstu pārvalde, jo

citādi antivakserisms nevarētu
pastāvēt. Tikai šie cilvēki nez
kāpēc līdz šim saņēmuši valsts
maksātas pensijas, atvaļinājuma
naudas vai pabalstus. Tas neiet
kopā! Šis vakcinācijas jautājums
daļai sabiedrības ir iespēja
pateikt “nē”! Mini hibrīdrevo
lūcija – es jums neticu, jūs mani
nepiespiedīsiet! Antivakserisma
revolūcija pamazām līdzinās fa
nātiski sektantiskai pārliecībai.
Šie cilvēki tic mītoloģijai, nevis

zinātnei. (..)
Polītika balstās uz cilvēku vā
jībām, sapņiem un iedomām. Ar
loģiku tam nav nekāda sakara.
Viss iet pa apli. Opozicijā sēdēt ir
ērtāk, jo pozicija vienmēr kaut
ko izdarīs, kā nevajag, un tad
varēs kliegt – redz, ja mēs būtu
pie varas, mēs gan tā nekļūdītos!
Opozicija sagaidīs savu laiku,
nāks pie varas un arī kritīs. Bet
tas nav nekas jauns, kopš vēsturē
pastāv republikas, kas nomainīja
monarchijas. (..)
Pats sliktākais mūsdienu Lat
vijas polītikā ir tas, ka opozicija
nekad neatzīs, ka pozicija jeb
val
došās partijas rīkojušās pa
reizi, arī tad, kad skaidri re
dzams, ka tas bijis pareizi. Ja

opozicija var izmantot pandēmijas un vakcinācijas jautājumu,
lai krātu sev nākotnē elektorātu,
tas ir nekrietni. Mūsu opozicija
uzstājas kā antivakseru piekri
tēji. Tas ir polītikas galējais amo
rālisms. Varu tikai apbrīnot valstu premjerus, arī mūsu premjeru, ka viņi spēj paciest šo polī
tisko gadatirgu, kuŗā profesio
nālisms un kopējais labums ne
vienmēr ir vadošie kritēriji. (..)
Bet kaut kā jau tas mūsu valsts
vilciens tomēr kratās uz priekšu.
Par laimi, dzīve attīstās, pateico
ties tam, kas ieprogrammēts de
mokratijas mechanismā un
kapitālismā.
Māksla gājusi lēzenu ceļu
projām no klasiskās izcilības. Jau
impresionisti saprata, ka tiražēt
Leonardo da Vinči stila gleznas
nav jēgas, un atrada savu izcilī
bu. Māksla pievērsās abstrakcijai
un vēl ilgu laiku bija izcila. Bet
soli pa solim kritēriji izzuda.
Tika sasniegta robeža, kad ģe
niālitāte vairs nebija vajadzīga.
Mūsdienās ir grūti atšķirt talantu no atdarinātāja. Nevarīgums
kļuvis par stilu. Māksla kļūst
bezatbildīga. Ir neticami daudz
diletantu, kuŗi bezkaunīgi iz
manto mākslas tirgus un kritikas
iegriezto spararatu. Tiek uztaisīts
pilnīgs mēsls, bet tas tiek pārgudri apstāstīts un apaudzēts ar
konceptiem.
Nabaga publika ir iebiedēta un
nezina, vai ir jāaplaudē, vai jā
svilpj. Tāpēc visi aplaudē, lai ne
izskatītos pēc muļķiem, kas di
žos konceptus nav sapratuši.
Visvairāk apbrīnoju kritiķus,
kuŗi spēj ignorēt acīmredzamo
tukšumu.
Man prieks, ka Latvijā mo
dernā māksla tiek taisīta labā
līmenī, salīdzinot ar pārējo Eiro
pu. Tas, ko redzu Parīzē, ir tuk
šuma un bezkaunības triumfs.
(..)
Neesmu mūžā atļāvies nevie
nu bezjēdzīgi pavadītu dienu. Tā
ir laimes atslēga.”
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P Ē T E Ŗ A K A R L S O N A O L I M P I S K O S P Ē Ļ U S TĀ S T I Ņ I
PARAOLIMPIEŠI APINIS UN
MELLE BŪS LATVIJAS
KAROGNESĒJI

Titulētais paravieglatlēts Aigars
Apinis un loka šāvēja Ieva Melle
būs Latvijas karognesēji Tokijas
paraolimpisko spēļu atklāšanas
parādē. Tas kļuva zināms svinīgajā
pasākumā pie Rīgas pils, kur ko
manda uzklausīja laba vēlējumus
gan no Valsts prezidenta Egila
Levita un ministriem, gan olim
piskā čempiona 3x3 basketbolā
Agņa Čavara un citiem sveicējiem.
Valsts prezidents Egils Levits
paraolimpiešus, treneŗus un ap
kalpojošo personālu pirms doša
nās tālajā ceļā uz Tokiju stiprināja
ar ceļa vārdiem:
“Tokijā jūs sagaida lieli izaici
nājumi, taču vienmēr atcerieties,
ka jūs esat paraugs citiem cilvē
kiem. Pirmkārt, paraugs tam, ko
cilvēks spēj sasniegt ar savu mērķ
tiecību un neatlaidību. Otrkārt,
jūs esat paraugs tam, ko cilvēks
spēj sasniegt, pretojoties īpašām
grūtībām. Tas, ka jūs esat izrau
dzīti kā mūsu valsts pārstāvji šajās
paraolimpiskajās spēlēs, pats par
sevi ir ļoti liels sasniegums. Tas
nozīmē, ka jūs jau tagad pārstāvat
pasaules paraolimpiešu eliti. Es
vēlu jums daudz panākumu! Visa
Latvija būs kopā ar jums. Paldies
jums un veiksmi!”
Latvijas paraolimpiskās kustī
bas patronese Andra Levite jutīs
līdzi mūsu atlētu startiem no 25.
līdz 29. augustam Tokijā. Valsts
prezidenta kundze, suminot spor
tistus, sacīja:
“Vakar 8. augustā, noslēdzās 32.
Vasaras olimpiskās spēles Tokijā.
Latvijas sportisti pārbrauca mājās ar medaļām. To es novēlu arī
jums! Latvijas sportisti pārbrauca
mājās ar labām vietām oficiālajos
reitingos. To es novēlu arī jums!
Latvijas delegācijā būs septiņi
sportisti, tostarp divi debitanti.
Apinim un Mellei jau ir paraolim
pisko spēļu pieredze – Aigars star
tēs karjērā sestajās paraolimpis
kajās spēlēs, savukārt Ievai debija
bija 2016. gadā Riodežaneiro.
Apini gaida starts diska mešanā,
kur sportists ir apņēmies cīnīties
par vietu laureātu trijniekā. Aigars
atzina, ka gatavošanās paraolim
piskajam startam izvērtās sarež
ģīta, jo ziemas sezonā bija grūti
atrast vietu treniņiem. Sportists
ga
tavojās Ķeguma novadā, bet
ceļš uz treniņiem un atpakaļ pra
sīja daudz laika. Apinis uzsvēra,
ka Rīgā ir nepieciešams para
olimpiskais sporta centrs, kuŗa
tapšanu arvien sarežģī dažādas
kavēšanās.
Karjērā līdzšinējās piecās para
olimpiskajās spēlēs Apinis ne reizi
nav palicis bez medaļas un viņa
kontā ir četras augstākā kaluma
godalgas, kas nopelnītas Atēnās
(2004), Pekinā (2008), Londonā
(2012) un Riodežaneiro (2016).
Pirms pieciem gadiem Riode
žaneiro paraolimpisko zelta me
daļu izcīnīja Diāna Dadzīte, kuŗa

bija arī Latvijas karognesēja spēļu
atklāšanas parādē.
REZULTĀTUS
VĒRTĒS VĒLĀK
Latvijas Olimpiskās komitejas
(LOK) prezidents Žoržs Tikmers
medaļnieku sniegumu vērtē izcili,
taču kopējais Latvijas atlētu vērtē
jums notiks vēlāk, kad kopā ar
sporta veidu federācijām sēdīsies
pie sarunu galda, un darīs to jau
ar skatu nākotnē, uz Parīzi. Tik
mers atzina, ka Japāna lieliski ti
kusi galā ar olimpisko spēļu orga
nizēšanu sarežģītajos pandēmijas
apstākļos. Taču šīs spēles paliks
atmiņā kā tās, kuŗās nebija skatī
tāju – vienīgie skatītāji tribīnēs
bija komandu oficiālie pārstāvji.

Vērtējot LOK darbu Tokijā, Tik
mers uzsvēra, ka ģenerālsekre
tārs Kārlis Lejnieks, kuŗš vadīja
olimpisko komandu, labi tika galā
ar saviem uzdevumiem, ieviešot
jaunas vēsmas arī komandu sa
gatavošanā un radot pozitīvu
emocionālo fonu.
Tikmers atgādināja, ka Latvija
olimpisko zeltu gaidījusi ilgi – de
viņus gadus – tad, 2012. gadā Lon
donā zeltu izcīnīja BMX riteņ
braucējs Māris Štrombergs. LOK
prezidents uzsvēra, ka 3x3 basketbolisti kopā ar treneri ir godam
pelnījuši zelta medaļu.Taču ko
pumā vērtēt olimpiešu sniegumu
Tokijā vēl ir pāragri – LOK kopā
ar sporta organizāciju un federā
ciju vadītājiem vēl vētīs panāku
mus, raugoties jau ar skatu nākot
nē – uz nākamajām spēlēm, kas
Parīzē notiks jau 2024. gadā. To
mēr, vērtējot subjektīvi, Tikmers
uzsvēra, ka abas Latvijas sportistu
izcīnītās olimpiskās medaļas ir
izcils panākumus, bet kopumā
Latvijas atlēti nostartējuši labi.
Vairāk gan tika gaidīts no abām
Latvijas tenisistēm Aļonas Osta
penko un Anastasijas Sevastovas,
kā arī no vieglatlētiem. Tas ir ne
realizēts potenciāls, ar kuru jā
strādā tālāk.
Runājot par bronzu un Ritvara
Suhareva izcīnīto sesto vietu svar
celšanā, Tikmers norādīja, ka
centrs Ventspilī, kas sagatavo
svar
cē
lājus, ir labs piemērs, tas
jātur
pina attīstīt. Un jāturpina
attīstīt arī 3x3 basketbols, par
kuŗu pēc zelta medaļas izcīnīša
nas noteikti būs daudz lielāka
interese.
Nākamās olimpiskās spēles jau
pēc trim gadiem, un tas nozīmē
arī īsāku sagatavošanās laiku. Tik
mers neizslēdza iespēju, ka viens
no scenārijiem – financiāli vairāk
atbalstīt potenciālos līderus, kuŗi
grib un var sasniegt augstvērtīgus
rezultātus olimpiskajās spēlēs.
Taču par to vēl tiks diskutēts.
AUSTRĀLIJAS LATVIETE
Austrālijas dāmu basketbola
komandas sastāvā bija latviete
Sāra Blicavs.
Sāras tēvs Andris (Jaunzēlandē
dzimis latviešu imigrantu dēls) un

Līdz 2013. gadam A. Kīzenho
feres sportiskā interese bija saistīta
ar duatlonu un triatlonu, taču pēc
traumas gūšanas, kas neļāva viņai
nodarboties ar skriešanu, pilnībā
fokusējusies uz riteņbraukšanu.
Vienīgo sezonu profesionālajā ri
teņbraukšanā aizvadījusi 2017.
māte Keirena pārstāvējuši Austrā gadā.
lijas izlasi basketbolā un spēlējuši
olimpiskajās spēlēs un pasaules
TRENERIS NO
čempionātā. Brālis Mareks spēlē
OZOLNIEKIEM PALĪDZ
austrāliešu futbolu.
NĪDERLANDEI IZCĪNĪT
OLIMPISKO BRONZU
ZINĀTŅU DOKTORE
Spraigā un drāmatiskā cīņā
UZVAR OLIMPISKAJĀ
aizvadīts Tokijas Olimpisko spēļu
RITEŅBRAUKŠANĀ
čempionāts BMX riteņbraukšanā,
Austriete Anna Kīzenhofere iz kuŗā dāmu konkurencē pie bron
cīnīja sensācionālu uzvaru Toki zas medaļas tikusi nīderlandiete
jas Olimpisko spēļu grupas brau Merela Smuldersa. Izcīnītajai
cienā. Riteņbraucējas veica 137 BMX bronzas medaļai savu artakilometrus gaŗu distanci ar di vu devusi arī Latvijas BMX saime,
viem kāpumiem.
jo Merelas treneris ir bijušais
BMX riteņbraucējs Klāvs Lisovs
kis no Ozolniekiem, informē Jel
gavas novada pašvaldība.
Tokijas Olimpiskās spēles katru
dienu pārsteidz ar spilgtiem sporta notikumiem, jaunām uzvarām
un pārspētiem pasaules rekor
diem. Ar drāmatiskiem un sprai
giem momentiem izvērsās arī
BMX sacensības.
Amatieru sportiste A. Kīzen
Nīderlandes sportistes Merelas
hofere 2020. gada olimpiskajām Smuldersas treneris Klāvs Lisovs
spēlēm gatavojās individuāli un kis stāsta: “Visi ļoti priecājamies
nebija starp favorītēm. 86 km par Merelas uzvaru, šo uzvaru vēl
pirms grupas brauciena finiša īpašāku dara fakts, ka vēl maijā
viņa kopā ar divām citām spor Merelai nemaz nebija “biļete” uz
tistēm atradās atrāvienā no lielās Tokijas Olimpiskajām spēlēm, bet
grupas, iegūstot 10 minūšu pār piedaloties pasaules kausā Veronā
svaru. Pelotons pēc kāda laika pa (Italijā), Merela ar savu sniegumu
nāca divas pārējās sportistes, taču ieguva otro vietu, kas viņai nodro
vadošās komandas nebija pama šināja ceļa zīmi uz Tokijas Olim
nījušas, ka Austrijas sportiste piskajām spēlēm. Šoreiz zvaigz
atrāvusies arī no tām, turpinot nes sakrita par labu Merelai un
braucienu vienatnē. Līdz ar to neskatoties uz viņas māsas Lauras
lielā grupa nemēģināja viņu pa Smuldersas neveiksmīgo sadurs
nākt, un A. Kīzenhofere uzvarēja mi trasē, viņa ieguva godalgoto
olimpisko velobraucienu ar vairāk trešo vietu”.
nekā minūtes pārsvaru pār otrās
Klāvs Lisovskis pusotru gadu ir
vietas ieguvēju Annemīku van treneris ne vien 23 gadus vecajai
Vlētenu no Nīderlandes, kuŗa Merelai Smuldersai, bet arī viņas
finišā domāja, ka kļuvusi par 27 gadus vecajai māsai – Laurai
olimpisko čempioni.
Smuldersai. Ozolnieku pagastā
30 gadus vecā austriete, kuŗa augušais Lisovskis ārzemēs par
šobrīd nav nevienas profesionālās treneri strādājis arī Šveicē, bet
komandas sastāvā, pakāpeniski pats vēl piedalās amatieŗu BMX
izslēdza no cīņas savas konkuren- sacensībās, un jau sešas reizes
tes, līdz 41 kilometru pirms finiša kļuvis par Eiropas čempionu.
palika viena. Kīzenhofere distanci
pabeidza trīs stundās 52 minūtēs
IESKATS MEDAĻU PŪRĀ
un 45 sekundēs, uzreiz pēc finiša
izplūstot asarās. Vienu minūti un
15 sekundes vēlāk finiša līniju
šķērsoja 2016. gadā Riodežaneiro
smagu kritienu piedzīvojusī nī
derlandiete Annemīka van Vlē
tena, bet vēl 14 sekundes zaudēja
itāliete Eliza Longo-Borgīni.
Kīzenhofere sarūpēja Austrijai
pirmo vasaras olimpisko zeltu
ASV sportisti Tokijas Olimpis
kopš 2004. gada un pirmo aug kajās spēlēs novākuši lielāko me
stākā kaluma olimpisko godalgu daļu “ražu”, izcīnot 39 zelta me
Austrijas riteņbraukšanas vēsturē daļas, bet kopumā amerikāņiem
un pirmo uzvaru riteņbraukšanā 113 godalgas. Olimpiskajās spēlēs
kopš Ādolfa Šmala panākuma amerikāņiem arī 41 sudraba un
pirmajās olimpiskajās spēlēs 1896. 33 bronzas medaļas.
gadā. Šis bija vienīgais ievēroja
Otrajā vietā ierindojās Ķīna, kas
mais sportistes sasniegums starp sakrāja 38 zelta, 32 sudraba un 18
tautiskā līmenī, līdz tam viņa bi bronzas medaļas. Savukārt meda
jusi guvusi uzvaras tikai Austrijas ļu kopvērtējuma trešo vietu ie
čempionātā.
ņēma olimpisko spēļu mājinieki
Pēc studijām Vīnes universitātē Japāna – 27 zelta, 14 sudraba un
un Kembridžas universitātē, A. Kī 17 bronzas godalgas.
zenhofere aizstāvēja zinātņu dok
Kopumā vismaz vienu medaļu
tora gradu Katalonijas Politech šajās olimpiskajās spēlēs izcīnīja
niskajā universitātē. Pēc tam tur 93 valstis. Tokijas olimpiskajās
pinājusi zinātnisko darbu mate spē
lēs piedalījās 206 valstis un
mātiskajā fizikā.
vairāk nekā 11 tūkstoši sportistu.

SKATS UZ PARĪZI
Nu jau lielā mērā mūsu uzma
nība pievērsta nākamajām Olim
piskajām spēlēm. Līdz Pekinas
Zie
mas spēlēm atlicis pusgads.
Covid ierobežojumi turpinās būt
spēkā, bet pozitīvie aspekti ir vai
rāki – lielākā daļa sporta veidu
notiks svaigā gaisā, un dalībnieku
skaits ir daudz mazāks.
Jau šobrīd zināms, kur notiks
nākamās trīs Vasaras olimpiskās
spēles – 2024. gadā tā būs Parīzē
Francijā, vēl pēc četriem gadiem
Losandželosā ASV, bet 2032. gadā
Olimpiada norisināsies Brisbenā
Austrālijā.
Nākamajās spēlēs Parīzē olim
piskā kustība turpinās uzņemto
ceļu pretī jauniešu auditorijai. Pro
grammā vairs neredzēsim beis
bolu, softbolu un arī karatē. Cīņas
sporta veids, kuŗš radies tieši Ja
pānā, debitēja Tokijā – vēsturiskajā
notikumā tieši piedalījās Latvija –
Kalvis Kalniņš (viņam četrās cī
ņās viena uzvara), kuŗš ir pār
liecināts, ka karatisti turpinās
cīnīties, lai šis sporta veids atkal
atgrieztos spēļu programmā.
Ceļu pretī jauniešu auditorijai
Olimpiskā kustība plānoja bruģēt
iekļaujot programmā ļoti strauji
izaugušo e-sportu – tomēr jau
2018. gadā no šīs idejas atteicās.
Parīzē gan tiks saglabāti Tokijā
debitējušie skeitbords, BMX frīs
tails, sporta kāpšana un Latvijai
izcili veiksmīgais 3x3 basketbols.
Pilnīgs jaunums Parīzes Olim
piskajās spēlēs būs breikdance ie
kļaušana sacensību programmā.
Kārtējais mēģinājums Olimpia
dei piesaistīt jauniešus.
PAR PRĒMIJĀM
• Latvijā pastāv viena no dāsnā
kajām olimpiešu prēmēšanas
sistēmām – par zeltu individuā
lajos sporta veidos valsts maksā
līdz 142 288 eiro. Jau ilgu laiku
Latvijā ir spēkā noteikums apbalvot pirmo sešu vietu ieguvējus
olimpiskajās spēlēs, arī pasaules
un Eiropas čempionātos. Tas pats
attiecas uz paraolimpiešiem un
nedzirdīgajiem. Prēmiju apjoms
par otro, trešo un tālākajām vie
tām nedrīkst pārsniegt 60 procentus no iepriekšējās vietas. Koman
du sporta veidos olimpiskais zelts
novērtēts ar prēmiju līdz 426 862
eiro, un uz šādu summu preten
dēs arī 3x3 basketbola izlase. Tre
neŗiem un apkalpojošajam perso
nālam pienākas uz pusi mazāk
(no viena dalībnieka saņemtā),
tāpat arī atbalstu attīstībai saņem
konkrētā sporta veida federācija.
Ritvaram Suharevam sestā vieta
svarcelšanā atnesīs 11 065 eiro.
• Lielbritanijas olimpiskais čem
pions Toms Deilijs sajūsminājis
sociālos tīklus ar adīšanu, skatoties sieviešu sinhronās daiļlēkša
nas finālu. Sportists iecienījis šo
hobiju, lai mazinātu spriedzi
pirms sacensībām.
• To, ko nozīmē patiess olimpiskais cīņasspars, skriešanā tikmēr
pierādīja Nīderlandes skrējēja Si
fana Hasana, kuŗa 1500m kvalifi
kācijas skrējienā nokrita, taču uz
reiz turpināja skriet, apdzenot
visas konkurentes. Jau pēc 12
stundām viņa atgriezās 5000 m
metru distancē, kurā kļuva par
olimpisko čempioni.
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Nācis klajā latviešu kamermūzikas albums
“Ēnu spēles upē”
“Ēnu spēles upē”/ “Shadow
Games in the River” ieskaņojis
Trio Ambre – flautiste Ilona
Meija, čellists Ivars Bezpro
z
vanovs un pianiste Dzintra
Erliha. Augustā notiek arī trīs
albuma prezentācijas koncerti:
6. augustā Ogrē, 7. augustā
Rīgā un 21. augustā Līgatnē.
Koncerts Rīgā, 7. augustā Lat
vijas Nacionālās bibliotēkas
korē. (Tiešraide pieejama LNB
Facebook lapā, Youtube kanalā
un LNB mājaslapā.) CD izdots
ar Latvijas Nacionālās ierakstu
kompānijas SKANI, PBLA
Kultūras fonda, ALAs Kultūras
fonda un Kanadas vēstniecības
Latvijā atbalstu. Koncertus at
balsta Latvijas Valsts Kultūr
kapitāla fonds.
Albumā “Ēnu spēles upē” ie
ska
ņota izcilu latviešu skaņra
žu – Tālivalža Ķeniņa, Pēteŗa
Vaska, Imanta Zemzaŗa, Daces
Aperānes, Lolitas Ritmanes un
Jāņa Lūsēna kamermūzika. Vai
rāki albumā iekļautie darbi ir
pirmatskaņojumi un veltīti tieši
mūziķiem: ASV dzīvojošās kom
ponistes Daces Aperānes skaņ
darbu cikls “Sapņu ainavas”, kas
veltīts Trio Ambre 2020.gadā,
Jāņa Lūsēna skaņdarbi “Tranquil”
un “Astoria” no cikla “Mūzika
nebijušām kinofilmām”, kas pār
likti tieši Trio Ambre sastāvam
(2020), kā arī ASV dzīvojošās
komponistes, “Dvēseļu puteņa”
filmas mūzikas autores Lolitas
Ritmanes skaņdarbs klavierēm
“Aiz loga”, kas 2020. gadā veltīts
pianistei Dzintrai Erlihai.

Trio kopā mūzicē jau vairāk
nekā desmit gadus, kopš 2010.
gada, kad mūziķi ieskaņoja at
sevišķus Lūcijas Garūtas kamer
mūzikas darbus mūzikas albu
mā “Kvēlot, liesmot, sadegt!” un
Pēteŗa Vaska skaņdarbu ciklu
“Trīs latviešu tautas dziesmas”
mūzikas albumā “Tilts pār jū
rām”, kas veltīts Tālivalža Ķeniņa
90 gadu atcerei.
Starptautisko konkursu laureā
te, pianiste Dzintra Erliha (1981)
klavierspēli apguvusi kopš trīs
gadu vecuma. Viņas pirmie sko
lotāji bijuši vecāki – profesionāli
mūziķi, un agri at
klājusies arī
absolūtā dzirde. Dz. Erliha mā
cījusies Emīla Dārziņa mūzikas
vidusskolā (pedagoģe Ligita Mui
žarāja), Jāzepa Mediņa Rīgas Mū
zikas vidusskolā (pedagoģe Gunta
Boža) un Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā (profesors
Arnis Zandmanis), ar izcilu vēr
tējumu absolvējot maģistrantūru. 2013. gadā ieguvusi mākslas
zinātņu doktora gradu, izstrādājot diser
tāciju par komponisti
Lūciju Garūtu.

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Flautiste Ilona Meija, čellists Ivars Bezprozvanovs un pianiste Dzintra Erliha
Dz. Erliha guvusi panākumus
vairākos starptautiskos pianistu
konkursos, ar Martas KundrātesTūteres piemiņas fonda stipen
dijas atbalstu māksliniece stu
dējusi Kanadā pie izcilā latviešu/
kanadiešu pianista Artura Ozo
liņa. Papildinājusi zināšanas arī
starptautiskās pianistu meistar
klasēs pie profesoriem Lazara
Bermana (Lazar Berman), Barija
Duglasa (Barry Douglas), Vikto
ra Jeresko (Victor Eresko), Igora
Lazko (Igor Lazko), Filipa Džuz

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
žuburiem. 9. Ķermeņa kaulu un
skrimšļu sistēma. 15. Nakteņu
dzimtas augi. 17. Dzelzceļa stacija posmā Rīga-Saulkrasti. 20.
Pilsēta Somijas dienvidrietumos. 21. E. Līva stāsta varonis.
23. Angļu rakstnieks (18661946). 24. Loks pie zobena rok
tura rokas aizsardzībai. 27. Ap
dzīvota vieta Talsu novadā. 28.
Cietas, stingras. 29. Netikumīgas
sievietes. 30. Auglības dieviete
sengrieķu mītoloģijā. 31. Grau
du apvalku daļas. 34. Paust atzi
nību. 35. Briežu dzimtas dzīv
nieks. 36. Priežu dzimtas koki.
37. Zemgaļu brīvības cīņu va
donis 13.gs.

Līmeniski. 5. Plāns kokvilnas
vai linu audums. 8. Kazrags. 10.
Cīnīties. 11. Pūšamais mūzikas
instruments. 12. Kažokzvēri. 13.
Ēdamas sēnes. 14. Siļķveidīgo
kārtas zivs. 16. Brilles. 18. Augs
ar dzeļmatiņiem. 19. Acs asins
vadu apvalka daļa. 22. Nozīmīgs.
25. Zvirbuļveidīgo kārtas putns.
26. Pilsēta Vidzemē. 28. Vecas,
izvalkātas kurpes. 30. Grīšļu dzim
tas augi. 32. Sengrieķu strinkšķi
nāmie mūzikas instrumenti. 33.

Ciemiņš. 36. Miecviela, ko satur
daudzi augi. 38. Valdnieku di
nastijas aizsācējs Vidusāzijā
(1336-1405). 39. Bīstamas vietas
upēs. 40. Upei piegulošā zemes
daļa. 41. Salīgt. 42. Slēptuve. 43.
Stiklveida metalla pārklājumi.
Stateniski. 1. Īsa un resna. 2.
Dzīvojamā telpa. 3. Karpu dzimtas zivs. 4. Sporta rīks. 5. Franču
rakstnieks (1799-1850). 6. Graud
zāļu dzimtas lopbarības augs. 7.
Garneles. 8. Stumbrs ar diviem

Krustvārdu mīklas
(Nr.29) atrisinājums
Līmeniski. 7. Francija. 8.
Balatons. 10. Peršs. 11. Najas. 12.
Karaganas. 16. Stīvas. 19. Saites.
20. Vērgale. 21. Osaka. 22. Irbes.
23. Nante. 24. Anīss. 25. Spert.
28. Kaupo. 30. Plakete. 31. Alvils.
32. Efekts. 36. Teleskops. 40.
Parīt. 41. “Diena’’. 42. Elegants.
43. Katedras.
Stateniski 1. Maršs. 2. Riepas.
3. Valka. 4. Abava. 5. Klijas. 6.
Rotas. 7. Fregates. 9. Statuete. 13.
Grīgs. 14. Tarantuls. 15. Batis
kafs. 17. Vēstule. 18. Planēta. 26.
Palsmane. 27. Ekers. 29. Patro
nas. 33. Repins. 34. Sparta. 35.
Rīmes. 37. Eposs. 38. Kolka. 39.
Siers.

jāno (Philippe Giusiano), Birgitas
Vollenvēberes (Birgitta Wollen
weber), Zjū Hjao Mei (Zhu-XiaoMei), Oļega Mantura (Oleg Man
tur), Mūzas Rubackītes (Mūza
Rubackytė), Aldonas Dvarionai
tes (Aldona Dvarionaitė) u. c.
Koncertējusi Latvijā, ASV, Aust
rālijā, Brazīlijā, Kanadā, Islandē,
Francijā, Somijā, Polijā, Ukrainā
un citviet.
Pianiste ir ieskaņojusi vairā
kus mūzikas albumus, tostarp
Zvaigznes skatiens / Regard de
l`etoile (latviešu komponistes
Lūcijas Garūtas un franču komponista Olivjē Mesiāna klavier
mūzika, 2008) un Kvēlot, liesmot,
sadegt (L. Garūtas vokālā un
instrumentālā kamermūzika,
2010). Duetā ar mecosoprānu
Vilmu Indru Vītols Kanadā iz
dots albums Tilts pār jūrām / The
Bridge Across the Seas. 2017. gada
janvārī klajā laists albums Ci
tādas krāsas, kuŗā kopā ar flau
tisti Ilonu Meiju ieskaņoti latviešu komponistu skaņdarbi
flau-tai un klavierēm. Savukārt
2018. gadā kopā ar pasaules
operzvaigzni Maiju Kovaļevsku
un LNO solistu Krišjāni Norveli
izdots CD albums Ar siltu sirdi /
Warmhearted, kuŗa ienākumi
veltīti labdarībai. Tajā ieskaņota
latviešu komponistu vokālā un
instrumentālā kamermūzika.
2018. gadā Dzintra Erliha de
vās pasaules koncerttūrē, kas
veltīta Latvijas Simtgadei, uzstā
joties Reikjavīkā, Islandē, Aust
rālijā – Sidnejā, Melburnā, Ade
laidē, Amerikas Savienotajās
valstīs – Bostonā, Klīvlandē, Ņū
džersijā, Vašingtonā un Ņujorkā,
sniedzot koncertus gan solo,
gan kopā ar Maiju Kovaļevsku.
2019. gada rudenī Dz. Erliha
solokoncertu tūrē ASV ne vien
muzicējusi, bet uzstājusies arī kā
lektore.
Flautiste Ilona Meija (1971)
studējusi Latvijas mūzikas aka
dēmijā, papildinājusies Krega
Gudmena (Craig Goodman) un
Andreasa Blaua (Andreas Blau)
meistarklasēs. Spēlējusi Latvijas
Nacionālajā simfoniskajā or

ķestrī, Latvijas Nacionālās ope
ras orķestrī, darbojusies orķestrī
Rīgas kamermūziķi, kā arī Gus
tava Mālera jauniešu orķestrī un
Ziemeļu simfoniskajā orķestrī.
Kopš 2006. gada viņa ir Sinfo
nietta Rīga flautu grupas koncertmeistare. Asociētā profesore
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā.
Ivars Bezprozvanovs (1969)
čella spēli sācis apgūt piecu gadu
vecumā. Pirmais skolotājs bija
leģendāra personība – Kārlis
Bunka, savulaik Liepājas teātŗa
mūzikālais vadītājs, čellists un
aranžētājs. 1989. gadā I. Bez
prozvanovs iestājies Jāzepa Vī
tola Latvijas Mūzikas akadēmijā,
kur mācījies prof. Eleonoras
Testeļecas klasē. Bijis mūziķis
Tovija Lifšica vadītajā Latvijas
filharmonijas
kamerorķestrī
(1991–1994), no 1997. gada –
koncertmeistars Latvijas Nacio
nālās operas un baleta orķestrī,
bet no 2003. gada – arī skolotājs
Emīla Dārziņa mūzikas vidus
skolā. Studiju gados sākta aktīva
sadarbība ar komponistu un pianistu Pēteri Plakidi. 1992. gadā
kopā ar P. Plakidi Latvijā pirm
atskaņots Tālivalža Ķeniņa skaņ
darbs čellam un klavierēm
“Colloquens patriae” (“Sarunas
par dzimteni”) – refleksijas par
Imanta Zemzaŗa tēmu. 1991.
gadā P. Plakidis, I. Bezprozvanovs un amerikāņu klarnetists
Eriks Pols Mandats (Eric Paul
Mandat) dibinājuši ansambli
Transatlantic Trio, kas tajā pašā
gadā kopā ar pieaicināto vijolnieci Inesi Milzarāju Latvijā
pirmatskaņojis O. Mesiāna
“Kvartetu laika galam”. Sekojuši
daudzi koncerti Latvijā, ASV,
Kanadā, Lielbritanijā un citviet.
2004. un 2006. gadā kopā ar
Arturu Ozoliņu solokoncerti
Vāg
nera zālē, Rīgā un Liepājā
2010. gadā – koncerts Glena
Gulda zālē Toronto.
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem
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Tokijas Olimpiskajās spēlēs
Pusfināla barjēras
pārāk augstas...

Finālu sasniedz
tikai Palameika

Šķēpmetēja Madara Palameika
(attēlā) kvalifikācijas sacensībās
sasniedza sezonas labāko rezul
tātu, kas ļāva kvalificēties finālam.

Latvijas plūdmales volej
bo
listes Tīna Graudiņa/Anastasija
Kravčenoka parādīja raksturu
un cīņassparu, olimpiskajā ce
turtdaļfināla spēlē ar 2:1 (21:13,
18:21, 15:11) uzvarot Kanadas
duetu Heteri Benzliju/Brendiju
Vilkersoni un kvalificējoties
pusfinālam. Un tas nozīmē, ka
mūsu plūdmales volejbolistes ir
nopietnas pretendentes uz olim
piskajām medaļām.
Pusfinālā Tīnai Graudiņai/
Anastasijai Kravčenokai neiz
devās pārspēt Austrālijas duetu
Mariafi Artaho de Solaru/Taliku
Klensiju – zaudējums ar 0:2
(21:23, 13:21).

Līdz bronzai
neaizsniedzas...
Tīna Graudiņa/Anastasija Krav
// FOTO AFP, BEN STANSALL
čenoka savā olimpiskajā debijā
Līna Mūze un Anete Kociņa palika soli aiz pjedestala. Bronzas
kvalifikāciju nepārvarēja. Pala
meika savā labākajā metienā
sasniedza 60,94 metrus, kas bija
ceturtais labākais rezultāts A
kva
lifikācijā un 12. labākais
summā. Tikmēr Kociņa šķēpu
meta 58,84 metrus tālu, kas
kopvērtējumā deva 21. vietu. Sa
vukārt Mūze ar 57,33 metriem
palika 26. vietā.
Anastasija Kravčenoka glābj
Madara Palameika šķēpa me punktu...
šanas sacensībās finālā ierindo
jās 11. vietā – 58,70 m. Sasniegt
labāku rezultātu patraucējušas
jostas, kas radījušas sasprindzi
nājumu, pēc sacensībām sacīja
Palameika. “Es šodien jutos
mazliet slikti. Mans ekipējums
man šodien traucēja. Nevarēju
atbrīvoties, biju saspringusi. Rā
dīju trenerim, ka ķermeņa augš
daļa ir saspringumā. Nevarēju
izjust metiena gaŗumu. Iesildo
ties blakus stadionā, jutos brīvāk.
Tobrīd man bija uzvilkta tikai
viena josta, bet parasti metu ar
divām.”
Madarai Palameikai šīs bija
trešās olimpiskās spēles. 2012.
gadā Londonā viņa izcīnīja 8.
vietu, bet 2016. gadā Riodeža
neiro ierindojās 10. vietā.
***
Gatis Čakšs savā olimpisko
spēļu debijā nespēja iekļūt finālā,
šķēpmešanas kvalifikācijas sa
censībās tālākajā metienā šķēpu
raidot 78.73 metrus tālu, kas
kopvērtējumā latvietim deva 18.
vietu 32 sportistu konkurencē.

finālā viņa ar 0:2 (19:21, 15:21)
zaudēja šveicietēm Anukai
Veržē-Deprē/Joanai Heidrihai.
Spēle ritēja pa viļņainu gultni,
Šveices volejbolistēm iekrājot
pārsvaru, bet latvietēm to sadel
dējot. Panākumi turnīros rosina
apetīti pēc vēl lielākiem panā
kumiem, tāpēc ir grūti samie
rināties ar ceturto vietu plūd
males volejbola turnīrā, sarunā
ar žurnālistiem sacīja Anastasija
Kravčenoka. “Šveices duets ir
fiziski spēcīgs un aizvadīja labu
spēli. Viņām jau iepriekš bijuši
lieli panākumi, tāpat viņas lie
liski spēlēja šeit Tokijā.” “Grūti
teikt, kas mums nospēlēja par
sliktu. Aizvadījām labu spēli un
parādījām pasaulei, kā izskatās
augsta līmeņa plūdmales volej
bols,” sacīja Graudiņa. “Tagad
spēli ir grūti analizēt. Man šķita,
ka viss notika ļoti ātri.”
“Mēs varējām zaudēt arī ie
priekšējā spēlē. Rezultāts mums
neko neizsaka, priecājāmies, ka
vispār šeit varējām spēlēt. Prie
cājāmies par katru iesisto bumbu
un emocijām, kas sekoja,” gan
darīta par sniegumu debijas
reizē ir Kravčenoka.
Latvijas plūdmales volejbolis
tes Tīna Graudiņa un Anastasija
Kravčenoka pierādījušas, ka
viņas spēj cīnīties ar jebkuŗām
pretiniecēm pasaulē, pēc cetur
tās vietas iegūšanas sarunā ar
klātesošajiem žurnālistiem sacīja
meiteņu treneris brazīlietis Gus

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!

tavu da Silva Roša. “Varu no finālu izcīnīja iepriekš.
ņemt cepuri meiteņu priekšā, jo
viņas patiešām var spēlēt pret
jebkuru pāri pasaulē. Viņas ar
visu sirdi pārstāvēja Latviju.”

Pļaviņš/Točs pieveic
Brazīlijas duetu...,
Latviešu duetam pietika ar
diviem setiem, lai izcīnītu uzva(Turpināts 20. lpp.)
ru pār Seruti/Filju ar rezultātu
2:0 (21:16, 21:19). Līdz ar to
Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs
sāka cīņas par olimpiskajām PĒRK
medaļām, pievienojoties Tīnai PĒRKU ĪPAŠUMUS.
Graudiņai un Anastasijai Krav
čenokai, kuŗas ceļazīmi uz pus Tālr. +371 28650192.

IVARS BERZINS, P.C.
ATTORNEY AT LAW

58 Dix Woods Drive
Melville, New York 11747-4108
631-661-3540
FAX 631-661-2722
e-mail ivars@berzins.com

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv
+371 28390346

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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Karmena Kurzemniece

CEĻINIEKAM OTRĀ KRASTĀ
Tēvam aizejot

Ar skatu uz kalniem tu apgūlies
uz savu pēdējo dusu.
Nu skaitīt grib galotnes sniegotās
par tevi lūgšanu klusu.
Kluss aizlaices grāmatā lielajā
tagad tu aizgūtnēm lasi.
Caur sāpēm dzied dvēsele brīvotā,
kad mūžības tiesu sev prasi.
Pie debesu avotiem dzidrajiem,
svētlaimes alcis, tu dzeri.
Lai svētīts ir brīdis visbrīnišķais,
mūžības vārtus kad veri.

DIEVA MIERĀ AIZGĀJIS
MŪSU MĪĻAIS TĒVS, OPĪTIS, BRĀLIS, KRUSTTĒVS UN ONKULIS

JĀNIS ZIEDONIS VANAGS
Dzimis 1934. gada 12.novembrī Matīšos, Ziemeļvidzemē,
Mūžībā aizsaukts
2021. gada 30. jūlijā Walnut Creek, Kalifornijā

Pa to ceļu, kas gar ciemiem slīd, kur dārzos rozes zied,
Soļiem viegliem, smaidu sejā, tavas bērna dienas iet….
Un tu aizmirsīsi sāpes, tavu ceļu svētīs Dievs,
Tavas tālās bērna dienas sirdī gaišu prieku lies.
/A. Lūsis/

Mīlestībā un dziļās skumjās,
MEITA LAURA UN ERVĪNS RAMANIS
MAZBĒRNI MARLĒNA UN MIKS
GUNA ASONS, KRUSTMEITA IVETA ASONS,
IRISA UN EDVĪNS ROZE AR ĢIMENI

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa
zināties ar sarīkojumu un diev
kalpojumu rīkotājiem, precī
zējot, vai paredzētie sarīkojumi
notiks, vai tie ir atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa:
www.seattlelatviancenter.com.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied
rība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St.Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-827-2338.
Facebook lapa, lūdzam sekot
mūsu jaunajai lapai “Latviesu
Biedriba St. Petersburg FL”. Sī
kāku infomāciju par pasāku
miem 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: bostonas-trimdasdrau
dze@gmail.com, tālr: 617-2325994. Māc. Igors Safins. Tālr.:
617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; e-pasts: cianasdrau
dze@gmail.com; www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze
2550-4389-7965-234. Dievk. no
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds. Māc. Gundega
Puidza, tālr. birojā: 773-7361295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa
dr: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
Dr.pr. Uldis Pūliņš. Dievk. no
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake

wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI 48334).
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Seko sadraudzības stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.com
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-4479050. 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 notiek
plkst. 11:00.

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.
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.
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Lūdzu ievērot – sākot ar 11.
jūliju dievkalpojumi sāksies va
saras laikā plkst. 10:00 no rīta.
Grandrapidu latv. ev. lut. dr.:
Faith Lutheran Church. 2740
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI
49505. Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-2141010. Dr. pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. no
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija
Graham. Dievk. notiek 10:00.
Kalamazū draudze atsāk diev
kalpojumus klātbūtnē katru otro
svētdienu, tos noturot Latviešu
Centra lielajā zālē, kamēr jaunais
dievnams būs lietojams.
Svētdienu svētbrīži māc. A. Gra
ham vadībā notiek plkst. 10:00
(pēc Austrumu laika) virtuālā
vidē. Facebook mājas lapa Lat
vian Lutheran united church in
Kalamazoo, un Youtube, atrodot
kanālu Latviešu apvienotā drau
dze Kalamazoo.
Klīvlandes apvienotā latv. ev.
lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lake
wood, OH 44107) Draudzes
dievk. notiek svētdienās 11:00.
Bībeles stundas notiek 10:00
katra mēneša otrajā un ceturtajā
trešdienā. Baptistu dr.: Bethel
Baptist Church (2706 Noble Rd,
Cleveland 44121) Dievk. notiek
svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510).
Dievkalpojumi ar viesu mācī
tājiem latviešu un angļu valodā
plkst. 10:00. Par datumiem sazi
nāties ar draudzes pr. Kārli In
driksonu, tālr.: 402-730-3427,
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen
sionāru saiets katra mēneša otrā
ceturtdienā plkst. 11:00 sabied
riskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. notiek Holy Transfigu
ration Romanian Orth. Church,
2 Winter St., Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr. 413-568-9062.
21. augustā plkst. 10:00 – Kapu
svētki, East Cemetery, māc. Igors
Safins. Lietus gadījumā, dievkalpojums notiks baznīcā.
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Māc. Jānis Gin
ters tālr: 2607975695 Draudzes
priekšnieks: Andrejs Junge tālr:
414-416-6157 Dievk. notiek
svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407).
Mineapoles-St. Paulas latviešu
evaņģeliski luteriskās draudzes
video dievkalpojumi notiek
katru nedēļu, tos var skatīties
mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvienības/
Tervete ev. lut. dr.: Trinity
Latvian Church (P.O. Box 39,
Station NDG, Montreal QC H4A
3P7), tālr.: 514-992-9700. www.
draudze.org vai www.tervete.
org. pr. Jānis Mateus tālr.: 5144812530, e-pasts: prez@draudze.
org.
Ņūbransvikas un Leikvudas

latv. ev. lut. dr.: (Latvian Lut
heran Church, P.O. Box. 1008,
Maplewood, NJ 07040) jūlijā diev
kalpojumi draudzē nenotiek.
15. augustā 10:00 Kapu svētki
Van Liew kapsētā, North Brun
swick.
29. augustā 11:00 Dievkal
pojums ar dievgaldu Priedainē.
19. septembrī 11:00 Dievkal
pojums ar dievgaldu Priedainē.
Dievkalpojumi notiek NJ Lat
viešu biedrības namā “Priedaine”,
1017 State Route 33, Freehold, NJ
07728, māc. Ieva PušmucāneKineyko. 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 Reynolds
Ave, Parsippany NJ.
Seafarers. 123 East 15th Street,
New York, NY.
Priedaine. 1017 State Rte 33,
Freehold NJ.
Par dievkalpojumiem visos
novados ziņosim vēlāk. Diemžēl
nometnes dievkalpojumi šo vasaru būs tikai nometnes bērniem
un personālam, ne viesiem. Iero
bežojums ir domāts, lai saudzētu
bērnus. Nometnē dzīvos, cik
vien iespējams, “burbulī” no
slēgti no ārpasaules.
Ročesteras ev. lut. Krusta dr.:
Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY
14618).
Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI
48602).
Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson,
mob. (269) 2675-330. Kontakt
persona Mary Beth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. E-pasts:
dzirnis@chartermi.net.
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.:1-619-630-8143, e-pasts:
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 mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org.
Dievkalpojumi Sietlā ir at
sākušies klātienē.
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35 Fur
man St, Schenectady NY 12308).
Diakone Linda Sniedze-Taggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: draudzes mācītājs Aivars
Pelds. Lūgums sazināties ar
Andri Ritumu, 727-797-1933.
Visi šīs vasaras dievkalpojumi
un Bībeles stundas notiks Faith
Lutheran baznīcā, kas atrodas
2601 49th Street North, St.
Petersburg, FL.
Dievkalpkojumi 2:00 pm: svēt
dien, 15. augustā, 12. septembrī.

Bībeles stundas svētdienās,
2:00 pm: 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.: 416-9213327, 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 Vasarājs,
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

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

Dace Zalmane.
Svētbrīžu un dievkalpojumu
sākuma laiku Vašingtonas DC
draudzei – trešdienās un svēt
dienās plkst. 10:00.

Pieslēgšanās norādes ir
atrodamas draudzes
mājas lapā.

Mūsu mīļais filistrs

JĀNIS VANAGS

Dzimis 1934. gada 12. novembrī Matīšos, Latvijā,
miris 2021. gada 30. jūlijā Walnut Creek, Kalifornijā, ASV
KORPORĀCIJA TALAVIJA

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

VELTA TOMSONS,
dzim. VIŠĶERS

Dzimusi 1928. gada 7. janvārī Jelgavā,
mirusi 2021. gada 14. jūlijā Toronto

Mīlestība nekad nebeidzas ...

Mīļā piemiņā paturēs
EDĪS, ARNIS, INGRĪDA UN ĒRIKS AR ĢIMENĒM,
RADI KANADĀ, AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Dieva mierā aizgājusi

DAILA BĒRZIŅŠ
(dzim. PUĶĪTE)

Dzimusi 1931. gada 3. martā Zvārdes pagastā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 23. maijā Kalamazū, Mičigānā, ASV
Augšā, aiz zvaigznēm,
Tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit, pasaulē,
Šķīrušies būs.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA ZIGRĪDA ZARIŅA AR ĢIMENI
DĒLS PĒTERIS BĒRZIŅŠ AR ĢIMENI
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, LATVIJĀ UN CITUR PASAULĒ

Mīļās atmiņās vienmēr paliks

ANDRIS ZARIŅŠ
Dzimis 1943. gada 21. decembrī Liepājā,
miris 2020. gada 31. jūlijā Columbus, Ohio

Ar mīlestību,
SIEVA ZIGRĪDA,
DĒLS KĀRLIS (JEN), MAZBĒRNI ALEKSANDRS UN KATHRYN,
DĒLS MARKUS (KATTI), MAZBĒRNI LIAM UN CONNOR;
MEITA DIĀNA (BENJAMIN), MAZMEITA GRIETA,
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ
Jau saule riet aiz tumšām egļu sienām,
Sarkst padebeši, vakars kalnos zvan',
No bērnības, no senām tālām dienām
Man atmiņā vēl klusa dziesma skan...
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(Turpināts no 17. lpp.)

... bet zaudē
norvēģiem

Pusfinālā Latvijas duetam bija
jātiekas ar spēcīgajiem norvē
ģiem Andersu Molu un Kris
tianu Sēremu, kuŗi ceturtdaļfi
nālā pieveica krievus Iļju Ļeša
kovu un Konstantīnu Sem
jo
novu. Latvijas duets zaudēja sa
censību favorītiem – norvēģiem
ar rezultātu 0:2 (15:21,16:21).
“Pirmajā setā mēģinājām atvirzīt
bumbu no tīkla, jo pret viņu
bloku nebija viegli spēlēt. Sākām
labāk spēlēt sideout, bet sekoja
vēl spēcīgākas serves no norvē
ģiem,” par spēles gaitu stāsta
Točs. “Katru reizi, kad spējām
uzlabot savu sniegumu, Mūls/
Sērums pielika aizsardzībā, blokā
vai uzbrukumā. Viņi aizvadīja
lielisku spēli, bet mūsu sniegums
bija viduvējs.
Pļaviņam/Točam par bronzas
medaļām bija jācīnās pret kata
riešiem Čerifu Junusu/Ahmedu
Tidžanu. Ar Kataras duetu lat
vieši spēlējuši trīsreiz, divreiz
laukumu kā uzvarētājiem atstā
jot katariešiem.

Edgars Točs un Mārtiņš Pļaviņš
Ticot veiksmei, mūsējie uzvilka Londonas OS (2012) spor
tiskās formas tērpu. Toreiz Mār
tiņš Pļaviņš ar Jāni Šmēdiņu
izcīnīja bronzas medaļas.
Arī Tokijā katarieši izrādījās
pārāki par mūsu duetu. Pļaviņš/
Točs zaudēja Kataras duetam ar
rezultātu 0:2 (12:21, 18:21).
Latvijas pārī pieredzējušākais
spēlētājs Pļaviņš pēc spēles at
zina, ka veiksme ir jānopelna,
bet katarieši nospēlēja ļoti paš
aizliedzīgi, izvelkot arī mirušas
bumbas. Kataras pāŗa veiksmīgā
spēle Pļaviņam nebija pār
stei
gums. Latvieši sākotnēji centās
nolauzt Šerifu, kuŗš tomēr labi
spēja pielāgoties situācijai un
laukumā jutās droši, Kataras duets
par savu spēli sajuta pārliecību,
ko latvieši nespēja iedragāt.
Līdz ar to Pļaviņš/Točs tāpat
kā Graudiņa/Kravčenoka olim
pisko turnīru noslēdza ceturtajā
vietā.

Anastasijai Grigorjevai
– piektā vieta
Anastasija Grigorjeva, star
tējot svara katēgorijā līdz 62
kilogramiem, pirmajā kārtā jeb
astotdaļfinālā ar rezultātu 0:8
zaudēja Kirgizstānas sportistei
Aisulu Tinibekovai, kuŗa ir šīs

grupas favorīte.
Vēlāk Grigorjeva nodrošināja
vietu gandarījuma turnīrā, kuŗā
divas uzvaras varētu dot bronzas
godalgas, taču viņa zaudēja
ukrainietei Irinai Koļadenko –
1:3, tādējādi noslēdzot sacen
sības piektajā vietā. Otrajā mi
nūtē Grigorjeva nopelnīja pun
ktu par pretinieces pasivitāti,
taču pretiniece ar Grigorjevas
izstumšanu no apļa panāca ne
izšķirtu – 1:1. Līdzīgā cīņā ar 1:1
pirmais raunds arī beidzās.
Pirmās minūtes beigās otrajā
raundā ukrainiete vēlreiz izstūma
Grigorjevu no apļa, ieķeroties
kājā – 1:2. Grigorjevai uzbrūkot,
vēlreiz viņa izrādījās ārpus apļa –
1:3.Turpmākā cīņa pagāja nesek
mīgos Grigorjevas uzbrukumos,
rezultātam vairs nemainoties.
Anastasija Grigorjeva pēc
piektās vietas Tokijā plāno tur
pināt karjēru un tēmē uz 2024.
gada olimpiskajām spēlēm Parīzē.

Kristaps Neretnieks
ar Valūru izcīna
23. vietu

Jātnieki ar organizātoru izveidoto trasi varēja iepazīties tikai
stundu pirms sacensību sākuma.
Šķēršļi bija augstumā līdz 165
centimetriem, kopējais distan
ces gaŗums – 590 metri un laika
limits 89 sekundes.
Kristaps Neretnieks ar zirgu
Valūrs konkūra sacensībās jāša
nas sportā nesaņēma nevienu
soda punktu, iekļūstot labāko 30
sportistu skaitā, kuŗi kvalificējas
finālsacensībās. Neretnieks ar
Valūru devā trasē ar 11. numuru.
Trasi pieveica 88,75 sekundēs,
finišu sasniedzot ar 13 soda
punktiem. Zirgs trasē aizķēra
trīs šķēršļus, par katru saņemot
četrus soda punktus. Vēl viens
soda punkts pienācās par laika
limita pārsniegšanu. Nobeigumā
Kristaps Neretnieks ierindojās
23. vietā.
Interesanti, ka ēģiptieša Ab
dela Saida komandā par grūmu
jeb cilvēku, kas aprūpē zirgus,
strādā latviete Sofija Lavrinoviča.

Roberts Akmens Tokijā star
tēja galvenajā finālā 200 metru
distancē un finišēja astotais, ko
uzskata par ļoti labu sasniegumu
debijas reizei olimpiskajās spēlēs.
Finālbraucienā izdarot visu, kas
bija viņa spēkos, Akmens ne
vienu sāncensi neapsteidza, bet
ne viens vien izcils meistars A
finālā nemaz netika.
Iekļūšanu A finālā olimpiskajā
konkurencē Akmens sarunā ar
žurnālistiem nosauca par milzu
panākumu. Roberts izdarīja visu,
ko varēja, un, protams, gribēja
aizķerties TOP6, bet 25 gadus
vecais sportists sacensību noslē
gumā atzina, ka konkurenti fi
nālbraucienā bija ļoti spēcīgi un
pat ar maksimālu atdevi visas
distances gaŗumā augstāk pa
kāpties šoreiz nebija iespējams.
Roberts Akmens ir 2019. gada
pasaules U-23 čempionāta uzva
rētājs, bet tajā pašā gadā pieau
gušo konkurencē viņš pasaules
meistarsacīkstēs ieņēma 19. vietu.
Nacionālās atlases sacensībās
200 metru kvalifikācijai Akmens
pārspēja pēdējās desmitgades va
došo Latvijas smaiļotāju Alek
seju Rumjancevu.

Karatē:
Kalvim Kalniņam
septītā vieta.

Kalvis Kalniņš (pa labi)
Lai arī Latvijas karatistam
Kalvim Kalniņam četrās cīņās
izdevās gūt tikai vienu uzvaru, ar
ko bija par maz, lai turpinātu
turnīru un cīnītos par augstām
vietām, viņš uzsver, ka šī ir bijusi
ļoti vērtīga pieredze – aizvadīt
cīņas Japānā, valstī, no kuŗas arī
cēlies šis sporta veids.

Soļotāji Arnis
Rumbenieks un
Robertam Ruslans Smolonskis
Akmenim labs startēja teju tūkstoš kilometru
no Tokijas, bet arvien
sniegums attālumā
jutās kā pilntiesīgi Latvijas ko

Sacensībās 200 metru distancē
piedalījās 25 sportisti. Pusfi
nālam kvalificējās divi labākie
sportisti no katra airējuma.
Pārējos vēlāk gaidīja cīņa ceturt
daļfinālā. Roberts Akmens sa
snie
dza pusfinālu 200 metru
sprinta distancē. Priekšsacīkstēs
Akmens distanci veica 35,448
sekundēs, savā airējumā piekāp
joties tikai ungāram Šāndoram
Totkam, kuŗš bija sacensību va
dībā no pirmajiem metriem un
finišēja 0,378 sekundes ātrāk par
latvieti. No visiem priekšsacīkšu
dalībniekiem Akmenim bija 12.
labākais rezultāts.

mandas dalībnieki un neklātienē
juta savu līdzjutēju atbalstu. Gan
Rumbenieks, gan Smolonskis sa
runā ar žurnālistiem pastāstīja,
ka modernās technoloģijas pa
līdzēja justies kā savējiem arī
Saporo, kurp soļošanas sacensī
bas pārcēla, lai sportistiem ma
zinātu svelmes ietekmi. Savukārt
Smolonskis ir gandarīts, ka at
balstu saņēma arī pēc neveik
smīgām sacensībām.
Rumbenieks 50 km distancē
ierindojās 37. vietā, turpretim
Smolonski debijā olimpiskajās
spēlēs pusceļā diskvalificēja pēc
brīdinājumu normas pārsnieg

kāpās uz 13. vietu. Trešo apli
Latvijas pieccīņieks uzsāka kā
14. un arī nākamajā ugunslīnijā
bija nekļūdīgs, bet atkal zaudēja
vienu vietu, kas gan līdz finišam
tika atgūta.
Vietu otrā desmita vidū
Švecovs uzskata par labu, ņemot
vērā, ka pašreizējā forma sasArnis Rumbenieks starp so niegta divos mēnešos. Ja būtu
ļotājiem 50 km distancē //
FOTO: imago images/Xinhua, vairāk laika sagatavoties, arī
rezultāts būtu labāks.
Guo Chen
šanas. Rumbenieks Japānas laikam centies pielāgoties, vēl atrodoties Latvijā.

Augsta vieta izzuda
pieccīņas jāšanā
Modernās pieccīņas sportists
Pāvels Švecovs bija pēdējais no
Latvijas sportistiem, kuŗš startēja
Tokijas OS sacensībās, iegūstot
14. vietu. Covid-19 izslimojušais
sportists ir pārliecināts, ka Japānā
izdevās sasniegt savai gatavībai at
bilstošu rezultātu un veiksmīgi
sākt ceļu uz 2024. gada Olim
piskajām spēlēm Parīzē. Par čem
pionu tika kronēts Lielbritanijas
sportists Džozefs Čungs.

Pāvels Švecovs
Paukošanā pamatsacensībās un
bonusa raundā Švecovs iekrāja
234 punktus, kas bija septītais
labākais rezultāts. Cīnoties kat
ram ar katru, Švecovs uzvarēja
22 no 35 cīņām, bet vēlāk bija
pārāks divos no trim dueļiem.
Peldēšanā Švecovs 200 m brīvā
stila peldējumu veica vienā mi
nūtē un 59,83 sekundēs. Savā pel
dējumā viņš bija trešais, bet

summā sasniedza dalītu devīto
rezultātu un tika pie 311 punktiem.
Pirms jāšanas disciplīnas Šve
covs bija sestajā vietā ar 545 pun
ktiem, bet pirmais trijnieks bija
nieka septiņu punktu attālumā.
Konkūrā Švecovs izlozēja zirgu
ar vārdu Up To You, kas maršruta
beigu daļā nogāza divus šķēršļus
un neiekļāvās laika limitā, par ko
tika piešķirti 15 soda punkti. 285
punkti jāšanā deva 16. vietu, bet
summā ar 830 punktiem Švecovs
pakāpās uz piekto vietu.
Pirms pēdējās disciplīnas –
apvienotās skriešanas un šau
šanas sacensībām – Švecovs ar
830 punktiem bija augstajā
piektajā vietā. Pēdējo disciplīnu
kā pirmais uzsāka Čungs, bet
Švecovs skriešanā un šaušanā
startēja 29 sekundes vēlāk. Pir
majā šaušanā Švecovs sašāva
piecus no astoņiem mērķiem un
atkāpās uz sesto vietu, bet pēc
800 metriem viņš bija devītajā
pozicijā apmēram 15 sekundes
aiz pirmā trijnieka. Otrajā uguns
līnijā Latvijas sportists trāpīja
piecos no septiņiem mērķiem
un saglabāja devīto vietu, bet
godalgotās vietas bija jau 20
sekunžu attālumā. Pēc puses no
distances Švecovs bija 11. pozi
cijā un nākamajā šaušanā trāpīja
visos piecos mērķos, taču at

Paraolimpieši
Apinis un Melle būs
Latvijas karognesēji

Titulētais paravieglatlēts Ai
gars Apinis un loka šāvēja Ieva
Melle būs Latvijas karognesēji
Tokijas paraolimpisko spēļu at
klāšanas parādē. Tas kļuva zi
nāms svinīgajā pasākumā pie
Rīgas pils, kur komanda uzklau
sīja laba vēlējumus gan no Valsts
prezidenta Egila Levita un mi
nistriem, gan olimpiskā čem
piona 3x3 basketbolā Agņa Ča
vara un citiem sveicējiem.
Valsts prezidents Egils Levits
paraolimpiešus, trenerus un ap
kalpojošo personālu pirms do
šanās tālajā ceļā uz Tokiju
stiprināja ar ceļa vārdiem:
“Tokijā jūs sagaida lieli izai
cinājumi, taču vienmēr atcerie
ties, ka jūs esat paraugs citiem
cilvēkiem. Pirmkārt, paraugs
tam, ko cilvēks spēj sasniegt ar
savu mērķtiecību un neatlai
dību. Otrkārt, jūs esat paraugs
tam, ko cilvēks spēj sasniegt,
pretojoties īpašām grūtībām.
Tas, ka jūs esat izraudzīti kā
mūsu valsts pār
stāvji šajās
paraolimpiskajās spēlēs, pats
par sevi ir ļoti liels sasniegums.
Tas nozīmē, ka jūs jau tagad
pārstāvat pasaules paraolim
piešu eliti. Es vēlu jums daudz
panā
kumu! Visa Latvija būs
kopā ar jums. Paldies jums un
veiksmi!”
Latvijas paraolimpiskās kus
tības patronese Andra Levite
jutīs līdzi mūsu atlētu startiem
paraolimpiskajās spēlēs, no 25.
līdz 29. augustam atrodoties
Tokijā. Valsts prezidenta kundze, suminot sportistus, sacīja:
“Vakar 8. augustā, noslēdzās
32. Vasaras olimpiskās spēles
To
kijā. Latvijas sportisti pār
brauca mājās ar medaļām. To
es novēlu arī jums! Latvijas
sportisti pārbrauca mājās ar
labām vietām oficiālajos reitingos. To es novēlu arī jums!
Latvijas delegācijā būs septiņi
sportisti, tostarp divi debitanti.
Apinim un Mellei jau ir paraolimpisko spēļu pieredze –
Aigars startēs karjērā sestajās
paraolimpiskajās spēlēs, savu
kārt Ievai debija bija 2016. gadā
Riodežaneiro.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

