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Izcilajam valstsvīram un sa -
bied riskajam darbiniekam Gusta-
vam Zemgalam  12. augustā ap -
ritēja 150 gadu jubileja. Godinot 
Latvijas otro Valsts prezidentu,  
no  tika vairāki svinīgi pasākumi.

Valsts augstākās amatpersonas 
nolika ziedus Gustava Zemgala 
atdusas vietā Meža kapos. Viņa 
piemiņu godināja Valsts prezi-
dents, Saeimas deputāti un mi -
nistri. Par Gustava Zemgala iegul-
dījumu Latvijas valstiskuma tap-
šanā un neatkarīgās Latvijas Re -
publikas veidošanā runāja konfe-
rencē Rīgas pilī. 

Godina otro Latvijas Valsts prezidentu 
Gustavu Zemgalu 150. jubilejā

Otrā Latvijas prezidenta amatu 
Zemgals ieņēma no 1927. gada 
līdz 1930. gadam. Viņš vislabāk 
pazīstams kā valsts vadītājs, taču 
viņa profesionālā un sabiedriskā 
darbība bija ļoti daudzpusīga. 
Lau ku amatnieka dēls spēja kļūt 
par diplomētu juristu, zvērinātu 
advokātu un notāru, armijas re -
zerves virsnieku. Zemgals vadīja 
biedrības, bija laikrakstu redak-
tors, polītiķis un Latvijas valsts 
veidotājs, kā arī vairāku Saeimas 
sasaukumu deputāts un ministrs.

Gustavs Zemgals vadīja 1918. 
gada 18. novembŗa svinīgo Tautas 

padomes sēdi, kuŗā pasludināja 
Latvijas neatkarību. Zemgals iz -
cēlies ar organizātora tvērienu, 
viņam bija nozīmīgas tādas vēr-
tības kā taisnīgums un demo kra-
tija. Par to stāsta Latvijas Nacio-
nālā vēstures mūzeja izveidotā ārā 
izstāde Esplanādē.

Savukārt pašreizējais Valsts pre-
zidents Egils Levits, pieminot 
Zemgalu, norādīja: “1918. gada 
18. novembrī Gustavs Zemgals 
vadīja Latvijas Tautas padomes 
pirmo sēdi, kuŗā tika proklamēta 

Latvijas valsts. Mazāk zināms 
fakts ir tas, ka viņš bija pirmais 
latvietis – Rīgas pilsētas galva, un 
astoņus gadus viņa vadībā vei-
dojās Rīgas pilsēta. Protams, viņa 
lielākais nopelns ir tas, ka viņš bija 
otrais Latvijas valsts prezidents. 
Gustavs Zemgals turpināja pirmā 
Latvijas valsts prezidenta Jāņa 
Čakstes ieviestās demokratiskās 
tradicijas, un Gustavam Zemga-
lam ir ļoti liela nozīme demokra-
tiskas Latvijas veidošanā.”

(Vairāk lasiet 11. un 13. lpp.)

Rīgas Meža kapos, godinot Gustava Zemgala pie mi ņu, Valsts pre 
zidents Egils Levits, augstākās Latvijas amatpersonas un G. Zem gala 
mazmazdēls Mār tiņš Andersons nolika ziedus valstsvīra atdusas 
vietā // Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kancelejaKonference Rīgas pilī // Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

// Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja



LAIKS 2021. gada 21. augusts – 27. augusts2

 „Es arī esmu par 
dažādību!”

Ar interesi izlasīju Ivara 
Galiņa rakstiņu Lasītāju balsīs 
(Laiks Nr. 29) par ziedu 
dažādību. Latvijas pļavās un to 
simbolisko nozīmi. Tas man 
atgādināja par ziediem un 
nezālēm mūsu mājas mauriņā. 
Mūsu kaimiņiem māju priekšā 
ir izkopti vienādi zaļi mauriņi, 
kā jau visiem samērā turīgās 
Vašingtonas priekšpilsētās. Mū  su 
mauriņš ir kaut cik nopļauts, 
bet es atsakos lietot ķimikālijas. 
Šogad mūsu mauriņš bija pilns 
ar balto āboliņu – izpleties arī 
pie kaimiņiem. Tas jauki smar-
žoja, un bites tur vismaz divus 
mēnešus cītīgi sūca medu. Es 
daļu mauriņa nepļāvu. Kai -
miņmājās baltais āboliņš ātri 
vien tika iznīcināts. Daudziem 
kaimiņiem gan plīvo vara-
vīksnes karogi, kas norāda, ka 
mums jāpieņem dažādība sa -
biedrībā. Es viņiem norādu, ka 
es arī pieņemu un priecājos par 
dažādību savā mauriņā.

 JĀNIS MELNGAILIS   

„LAIKS ir pamats 
manai atmiņai”

Ieskatīsimies Svešvārdu 
vārdnīcā!

Kumulācija – lat. cumulatio 
–palielināšana, sakopošana.

1) med. atkārtoti lietotu 
ārstniecības vielu vai kaitīgu 
vielu uzkrāšanās organismā, arī 
vidē;

2) enerģijas koncentrēšanās 
vienā virzienā. 

Kā tas attiecas uz  Covid-19 
pandēmiju, skaidro Latvijas 
Slimību profilakses un kon-
troles centrs (SPKC): „Tā kā 
SPKC operātīvi nesaņem in -
formāciju par visiem gadīju-
miem, kad saslimušie ir iz  ve-
seļojušies, šis rādītājs – lasi: 
kumulatīvais rādītājs – ir pre-
cīzāks, jo sniedz saslimstības 
kopainu jeb saslimušo kop
skaitu vienā laika periodā.  
Šādu apzīmējumu lieto arī 
starptautiski.”

Atgādne tiem,
kas pošas ceļā

uz Latviju
 
Visiem, kas iecerējuši  ieceļot 

Latvijā, tīmekļvietnē: www. 
covidpass.lv ir jāaizpilda elek
troniska apliecinājuma anke
ta. Apliecinājums ir jāaizpilda 
48 stundu laikā pirms Latvijas 
Republikas robežas šķērso
šanas: https://covid19.gov..lv/
atbalsts-sabiedibai/piesardziga-
ceļosana/covidpasslv-iecelotaju-
apliecinajuma-anketa. 

Lūdzu,  iepazīstieties un se -
kojiet līdzi Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrijas mājaslapā 
publicētajai informācijai par 
aktuālākajiem ceļošanas ietei-
kumiem: https://www.mfa.gov.
lv/konsulara -informacija/celo-
drosi-2/celojumu-bridinajumi-
par-valstim-un-teritorijam

Par ārvalstīs veikto vakci  nā-
ciju sertifikātu izsniedz Nacio-
nālais veselības dienests. Sīkāk: 
https://www.vmnvd.gov.lv/sert-
ifikata-izveide-ja-vakcinacija-
veikta-arvalstis.

Ceļo apdomīgi, ceļo droši!

Būsim gudri un 
apzinīgi!

Paldies Latvijas Zinātņu aka-
dēmijai par pašreizējā stāvokļa 
izvērtēšanu Latvijā ļoti viegli 
pārskatāmā veidā – īsi, skaidri 
un saistoši! (Lasiet Laika 29.nr. 
2. lpp.). Vislielākais uzsvars 
likts uz mūsu apziņu un at -
bildību citam pret citu. Tas ir 
saistīts galvenokārt ar vakci nē-
šanos. Mēs nedrīkstam ierau-
ties sevī, jo mēs visi esam 
sasaistīti kopā vienā veselumā, 
un mūsu rīcība vai tās trūkums 
ne tikai var atstāt, bet jau atstāj 
negātīvu iespaidu uz pārējiem. 
Diemžēl ir tādi cilvēki, kuŗi 
aizbildinās ar gudriem vai pār-
gudriem izklāstījumiem, kāpēc 
nevēlas vakcinēties. Tādu, kuŗi 
nevarētu potēties,  ņemot vērā 
vispārējo un specifisko vese-
lības stāvokli, ir ļoti maz. Vairs 
šaubām nav vietas, jo situācija 
ir pārlieku nopietna. Tas viss 
attiecas uz visu mūsu sabiedrību 
– tiklab diasporā, kā arī Latvijā. 

Ar apziņu vien nepietiks. 
Jārāda arī priekšzīme, ka mums 
nav nekādu aizspriedumu pret 
vakcinēšanos un ka mēs mu -
dinām un aicinām visus darīt 
to, kas tagad katram ir jādara. 
Ievērosim drošības noteikumus 
un ieteikumus un rādīsim 
priekšzīmi, potējoties tūlīt! 
Būsim gudri un vairs neat ru-
nāsimies ar apšaubāmiem ie -
mesliem nepotēties, jo tie 
neiztur objektīvu kritiku. 

Un vēl – abonēsim LAIKU, 
vienīgo latviešu avīzi ASV! Tas, 
ka būsim dzīvi un veseli, jau arī 
ir atbalsts LAIKAM. Lasīsim to 
un kuplināsim ar saviem rak-
stiem! Tas mūs visus tuvinās, 
tik daudz ko uzzināsim par 
sevi, par savējiem, cits par citu. 
Galvenais ir neatsvešināties, 
nepazust viens otram. Mums 
katram ir vēl tik daudz, ko dot. 

JĀNIS J. DIMANTS,
Jr., M. D.

Lasītājs jautā – 
redakcija atbild

Lasot ziņas par Covid-19 
situāciju Latvijā, saskaros ar 
vārdiem „kumulatīvais rādī-
tājs”. Kas tas tāds?

ELVĪRA VALMIERĀ

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

epasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 3854256

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Nedēļas gudrība
“Tā nav tikumiska rīcība, bet tikai tās šķietams atdarinājums vai kaut kas tamlīdzīgs, kad 

mēs cenšamies izpildīt pienākumu, gaidot par to atlīdzību.”
Cicerons

Nedēļas teikums
“Ceļā uz gaismu atcerēsimies un atgādināsim paši sev: valsts ir vērtība, kas ik dienas 

jānosargā; brīvība ir vērtība, kas ik dienas jānopelna.”
Valters Nollendorfs

Kopš 1949. gada, kad mani ar 
vecākiem kuģis atveda no 
Vācijas uz Ņujorkas ostu, kur 
mūs sveicināja Helmars Ru -
dzītis ar avīzi Laiks, mūsu 
ģimene to lasa un lasīs, kamēr 
vien tā būs. Esmu priecīga lasīt 
Valdas Moras dzejoļus, viņa 
bija mana paziņa vēl no 
Vircburgas laikiem. Priecājos 
par Rudzīša „Manas dzīves 
dēkām” un Anitas Bataragas 
rakstiem.

Vienmēr priecājos, kad pati 
no savas pastkastītes izņemu 
Laiku. Tas ir pamats manai 
atmiņai kopš 1949. gada. 

GUNTA PUZULE 
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MĀRA LEWIS

“Mazbišķiņ skaļāk!” spēlēs arī teātris
Pasaules pirmizrāde ar kaut ko jaunu, kaut ko pazīstamu un kaut ko pārsteidzošu 

XV Latviešu dziesmu un deju svētkos Minesotā
Dziesmu un deju svētki ir 

unikāla latviešu kultūras sastāv-
daļa. Dziesmu svētkos piedalās 
visa tauta: puse no latviešiem 
dzied, dejo un spēlē teātri un 
otra puse veido skatītāju rindas.

Latviešiem pavisam noteikti ir 
teātŗa gens. Ja būtu zinātniskie 
pētījumi par teātŗu un aktieŗu 
skaitu uz vienu iedzīvotāju, tad 
Latvija noteikti ierindotos pir-
majā vietā. Latvietis spēlē teātri 
visos laikos un visur – arī diasporā.

2022. gadā no 29. jūnija līdz 4. 
jūlijam St. Paulā, Minesotā, 
notiks XV Vispārējie Latviešu 
dziesmu un deju svētki ASV, kur 
kā neatņemama sastāvdaļa būs 
arī teātris. Sanfrancisko Jaunais 
teātris pašlaik ir vienīgais aktīvi 
darbojošais latviešu teātris Ame-
rikā, un mums ir tas gods un 
atbildība 1. un 2. jūlijā izrādīt 
Raimonda Staprāna lugu “An -
šlavs un Veronika”.

Kāpēc tieši šo lugu? Minesotas 
Dziesmu svētku sauklis ir “Maz-
bišķiņ skaļāk!” Mēs to uztvērām 
kā izaicinājumu radīt kaut ko 
nebijušu, vērtīgu un vienlaicīgi 
izklaidējošu.

Anšlavs Eglītis un Veronika 
Janelsiņa bija trimdas godāja-
mākais pāris, varbūt pielīdzi-
nāms Rainim un Aspazijai Lat-
vijā. Anšlavu Eglīti pazīst visi, 
pat tie, kuŗi domā, ka nepazīst, 
pazīst Anšlavu, jo noteikti ir 
redzējuši ja ne Anšlava Eglīša 
“Bezkaunīgos večus”, “Pa purna 
tiesu”, ‘’Kazanovas mētelis”, tad 
kādu citu no pāri par simt lugu 
iestudējumiem. Ja nav lasījuši vēl 
Latvijas laikā 1940. gadā izdoto 
romānu “Līgavu mednieki”, tad 
varbūt avīzē Laiks iespiestos dar-
bus un romānus turpinājumos 
vai filmu apskatus. Un ja jūs vēl 
joprojām domājat, ka nepazīstat 
Anšlavu Eglīti, tad varbūt XII 
Vispārējos Dziesmu svētkos In -
dianapolē redzējāt Anšlava ro -
māna “Homo Novus” drama ti-
zē jumu? Nē? Nu tad jums vēl ir 
iespēja noskatīties 2018. gadā 
uzņemto mākslas filmu ar tādu 
pašu nosaukumu – “Homo Novus” 
– vai atnākt uz izrādi “Anšlavs 
un Veronika” un ie  pa zīties.

Veronika Janelsiņa – Anšlava 
dzīvesbiedre, pēc dabas kautrīga 
un tieša, talantīga māksliniece, 
kuŗa savu vīru ir balstījusi un 
atbalstījusi, pati palikdama An -
šlava ēnā. Arī viņa raksta lugas 

“Leo” un “Kas dārzā”, bet sākot-
nēji tās tiek publicētas zem 
pazīstamā Anšlava Eglīša vārda.

Veronika strādā dažādos sma-
gos darbos, lai Anšlavs varētu 
rakstīt. Vai tas ir latviešu sievie-
tes liktenis, nolikt sevi otrajā vietā?

Raimonds Staprāns, māksli-
nieks un dramaturgs, kuŗš šogad 
svin savu 95. dzimšanas dienu, 

pilī”, “Pēdējā izrāde”, “Četras 
dienas jūlijā” un “Sasalšana” uz -
vestas Latvijas profesionālajos 
teātros. Gandrīz visas lugas tika 
izrādītas Sanfrancisko Mazajā 
teātrī Laimoņa Siliņa režijā.

Raimonds Staprāns kā māk-
slinieks pazīstams arī amerikāņu 
mākslas cienītāju aprindās. 
Māk slinieka darbi atrodas gan 

Kurcumu, kuŗa tēls ir balstīts 
paša Anšlava personībā. Mēs 
esam ļoti pagodināti, ka tik aug-
stas raudzes aktieris kā Kaspars 
Znotiņš ir atradis laiku un ir 
piekritis kļūt par mūsu Anšlavu. 
Skatītāji Kasparu Znotiņu ir 
redzējuši tādās Jaunā Rīgas 
teātŗa izrādēs kā “Baltais heli-
kopters”, “Revidents”, “Vēstures 

ņās. Pārējiem novēlam iepazīties 
un aizrauties ar viņu darbiem, kā 
to darām mēs Sanfrancisko 
Jaunajā teātrī – lasām romānus, 
apbrīnojam mākslas darbus, 
pētām atmiņas, iejūtamies lomās 
un stāstām par to mūsu Facebook 
lapā. Attēlā redzams, kā San-
fran cisko Jaunā teātŗa aktieri 
iejūtas gan Anšlava, gan Vero-

sarakstīja lugu “Anšlavs un Ve -
ronika”   2000. gadā. Būdams 
klāt, kad 1950. gadā Anšlavs un 
Veronika ieradās Oregonas pa -
valstī un apmetās Raimonda 
vecāku – daktera Staprāna un 
viņa sievas Elvīras Staprānes 
mājās, kur Raimonds Staprāns 
iepazina abus māksliniekus per-
sonīgi un uzturēja draudzīgas 
un radošas attiecības arī vēlāk. 
Tādā veidā skatītājiem būs ie -
spēja redzēt lugas autora inter-
pretāciju par to, kas notika aiz 
“slēgtām durvīm”.

Raimonds Staprāns kā dra-
maturgs ir labi pazīstams gan 
latviešu publikai Latvijā, gan 
pasaulē. Viņa lugas “Gūsteknis 

vairākos ASV mākslas mūzejos, 
gan Valsts Mākslas mūzejā Rīgā.

Raimonds Staprāns ir apbal-
vots ar Latvijas augstāko apbal-
vojumu – Triju Zvaigžņu ordeni.

Saprotams, ka tādi augsti atzīti 
mākslinieki prasa arī augstas 
klases izpildījumu. Un te nu 
Sanfrancisko Jaunais teātris lepo-
jas, ka skatītājiem būs vien rei-
zīga iespēja Raimonda Staprāna 
lugas “Anšlavs un Veronika” pa -
saules pirmizrādē redzēt vienu 
no labākajiem Latvijas aktieŗiem 
arī, Triju Zvaigžņu ordeņa kava-
lieri Kasparu Znotiņu. Iestrādes 
Anšlava lomas veidošanai Kas-
param Znotiņam jau ir, jo filmā 
“Homo Novus” viņs atveidoja 

izpētes komisija” vai “Ziedonis 
un Visums”, kuŗā par Ziedoņa 
lomu Kaspars Znotiņš saņēma 
gada labākā aktieŗa balvu.

Anšlavs lugā saka: “80% no 
mūsu kopdzīves sastāv no māk-
slas un 20% no velna dzīšanas”.

Šo proporciju mēs ievērosim 
arī izrādē. Ja jau mākslinieki ir 
piegājuši savai dzīvei ar humoru, 
tad mēs – izrādes veidotāji arī to 
darīsim. Luga ir saīsināta, autors 
ir atstājis tikai esenci, ļaujot 
aktieŗiem izspēlēties un režisores 
fantāzijai lidot. Būs arī mūzikāli 
elementi, kā jau tas Dziesmu 
svētkos piederas.

Tie, kuŗi atceras Anšlavu un 
Veroniku, varēs kavēties atmi-

nikas tēlos, vizuāli meklējot lī -
dzības izskatā. Un kuŗai aktrisei 
kritīs tā laimīgā loze – spēlēt 
Veroniku, tas lai pagaidām vēl 
paliek noslēpuma plīvurā tīts. 
Var jau būt, ka Veronikas būs pat 
vairākas.

Dekorāciju, tērpu un plakāta 
māksliniece Linda Treija ir pa -
zīstama jaunās paaudzes ASV 
māksliniece. Izrādē piedalīsies 
Sanfrancisko Jaunā teātra aktieri: 
Sallija Filica, Anita Greenband, 
Gundega Ozola-Bite, Astrīda 
Lācītis, Džoanna Pāvuliņa, 
Karina Vasiļevska-Das un citi. 
Režija: Māra Lewis.

“Mazbišķin skaļāk!” Uz redzē-
šanos!

28. un 29. augustā Sanfrancisko 
Jaunais teātris kopā ar Pasaules 
Latviešu amatieŗteātru savienību 
(PLATS) rīko pirmo diasporas 
amatieŗteātru salidojumu tieš-
saistē, kam dots nosaukums ar 
dzejnieka Māra Čaklā vārdiem 
“Tas ir nieks dzīvu uguni norīt”. 
Salidojums norisināsies divas die-
nas, apvienojot gan dalībnieku 
video mājasdarbu prezentācijas, 
gan arī meistarklases Latvijas teātŗu 
profesionāļu vadībā. Pirmo reizi 
notiks arī meistarklases jaunā-
kajai paaudzei – PLATS dalīb-
nieku bērniem un jauniešiem būs 
iespēja attīstīt radošo fantāziju 
un mācīties spēlēt teātri.

Tiksies diasporas amatieŗteātŗi
“Man ir liels gods uzņemties 

atbildību un organizēt pirmo 
PLATS teātŗu tiešsaistes salido-
jumu, kad mēs visi tiksimies vien-
kopus un aizvadīsim divas pie  pil-
dītas dienas. Jau tagad nevaru 
sagaidīt mirkli, kad redzēšu fil-
miņas, ko radījuši kolēģi par godu 
Annas Brigaderes lugām! Mirklis, 
kad radām priekšnesumus, ir ne 
tikai radošs process, bet arī iespēja 
satikties, pavadīt laiku kopā un 
runāt mūsu dzimtajā valodā. Es 
ceru, ka arī Latvijas teātra pro-
fesionāļiem, kuŗi piekrituši vadīt 
meistarklases, būs interesanti ie  pa-
zīties ar PLATS un gūt iedvesmu, 
jo mēs esam atsaucīga un zi  nāt-

kāra publika, kuŗa vēlas apgūt ko 
jaunu un noderīgu,” saka Māra 
Lewis, Sanfrancisko Jaunā teātŗa 
vadītāja un PLATS valdes 
priekš sēde.

Interesanti, ka šoreiz diasporas 
teātŗu tikšanos papildinās arī 
jaunākā paaudze, viņiem ir sarū-
pētas divas meistarklases Leļļu 
teātra aktrises Daces Vītolas va -
dībā. Kamēr vecāki gūs pro fe-
sionālu iedvesmu, tikmēr mazie 
meklēs iedvesmu kopīgās saru-
nās un mēģinās iesaistīt apkārt 
sastopamos priekšmetus, rosi-
not radošas sarunas.

Meistar klases sāksies agri no 
rīta plkst. 6.00 pēc Sanfrancisko 

laika jeb plkst. 
16.00 pēc-
pus  dienā pēc 
Lat vijas lai-
ka, lai tām va -
rētu pie  slēg-
ties no vi  siem 
trīs kon ti-
nen tiem, sa -
vu kārt Aus-
trā lijas ko  lē-
ģiem laikā, 
kad sāk sies 
p a s ā ku ms , 
būs vēls va -
kars – ap 
23.00.
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“Nebūs vienkārši...

Irākas bēgļi, kuŗi ieradušies no Baltkrievijas. 2021. gada augusts

// FOTO: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Ko dara Ārlietu ministrija, lai 
palīdzētu apturēt migrantu 
plūsmu no Baltkrievijas uz Lat-
viju, cik liela iespēja ir sūtīt šos 
cilvēkus atpakaļ uz savām mīt-
nes zemēm un ar ko mums 
jārēķinās “Zapad2012”militāro 
mācību laikā? Par šiem un arī 
citiem jautājumiem ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs inter-
vijā Mārai Libekai.

Vai citu Eiropas Savienības 
valstu kollēgas izprot Latvijas 
un Lietuvas problēmas uz abu 
valstu robežas ar Baltkrieviju?

E. Rinkēvičs. No tā, kādu 
atbalstu ir saņēmusi Latvija, 
Lietuva un arī Polija no Eiropas 
Savienības Augstā pārstāvja ār -
lietās un drošības polītikas jau-
tājumos Žuzepa Borela, kā arī 
citiem kollēgām gan Eiropas 
Savienībā, gan NATO ietvaros, 
var secināt, ka ir izpratne par 
to, ka šis ir hibrīdkaŗš, un ir arī 
atbalsts. Minēšu piemēru, ka 
gan Augstais pārstāvis, gan es, 
gan arī Lietuvas ārlietu minis-
trs Gabrieļus Landsberģis sa -
darbojas ar Irākas valdību un 
šīs valsts ārlietu ministru Fuādu 
Husainu, lai tiktu pārtraukti 
reisi no Irākas pilsētām uz 
Minsku. Tas ir panākts, bet bez 
kopīgas koordinācijas tas ne -
būtu iespējams. 

Jūlija vidū man bija saruna ar 
NATO ģenerālsekretāru Stolten-
bergu par to, vai gadījumā, ja 
situācija uz robežas saasinā sies, 
varētu tikt izmantots Ziemeļ-
atlantijas līguma 4. pants, kas 
paredz NATO valstu konsul-
tācijas par konkrētu atbalstu. 
Tiesa, mēs šo pantu realizēsim,  
tikai kopīgi konsultējoties Bal-
tijas valstīm un Polijai par 
nepieciešamību pēc konkrētas 
palīdzības.

Cik ilgi tiks pārtraukti avio
reisi no Irākas uz Minsku?

Sākotnējā informācija bija, ka  
avioreisi ir apturēti no 5. līdz  
15. augustam, bet pēc tam 
Irākas valdība tos apturēja uz 
nenoteiktu laiku.

Aizvadītajā piektdienā man 
bija saruna ar Irākas ārlietu 
ministru, kuŗš informēja par to, 
ka valstī ir uzsākta izmeklēšana 
un tiek veiktas darbības, lai 
pārtrauktu organizētu nozie-
dzīgu grupu darbību, apkrāpjot 
cilvēkus un solot viņiem uz -
turēšanās atļaujas Eiropā, par 
to iekasējot lielu naudu.

Valsts robežsardzes priekš
nieks ģenerālis G. Pujāts sa 
biedriskās TV raidījumā Rīta 
panorāma stāstīja, ka liela 
daļa no tiem migrantiem, kas 
nelegāli iekļūst Latvijā, nemaz 
neapzinoties, kuŗā valstī viņi 
nonākuši – viņi esot pār lie
cināti, ka atrodas Vācijā. Vai 
tad, ja viņi tālāk bēgs uz 
Vāciju, viņus no turienes sūtīs 
atpakaļ uz Latviju un mums ar 
tiem pāris simtiem ieceļotāju 
tik un tā būs jātiek galā?

Prasību par uzturēšanās at -
ļauju vai bēgļa statusu izskata 
tajā valstī, kur persona ierodas 
un prasa patvērumu.

Runājot par tālāko rīcību, 
jāteic, ka tas nebūs vienkāršs 
process. Daudzi no šiem cil-
vēkiem domā, ka viņi jau ir 
Vācijā, ka viņiem automātiski 

pienākas tiesības izvēlēties val-
sti, kuŗā viņi vēlas apmesties. Tā 
tas nav, tāpēc es iepriekš runāju 
par krāpšanu – viņiem tiek 
sastāstīts, ka viņi nonāks Vācijā, 
Zviedrijā, Francijā vai citā 
Eiropas Savienības valstī, kas ir 
viņa ceļojuma mērķis. Faktiski 
viņi tiek nostādīti muļķa lomā, 
jo viņi domā, ka viņiem ir 
garantēts ceļš uz šīm valstīm.

Šobrīd situācija ir tāda, ka 
daudzi nelegālie ieceļotāji vai 
nu apzināti noslēpj savus do  ku-
mentus, vai tos viņiem atņem 

vijas atbildīgajām struktūrām 
par to ir jādomā, jo piespiedu 
deportācija dažu dienu laikā 
nebūs iespējama. Tas prasīs pa -
matīgu darbu gan Eiropas lī -
menī, kur ir speciālas struk-
tūras, kas risina migrantu at -
pakaļuzņemšanas jautājumus, 
gan arī Latvijas līmenī. Mēs ar 
šīm valstīm, no kuŗām ierodas 
cilvēki, strādāsim gan diplo-
mātiskiem, gan polītiskiem 
līdzekļiem, lai šos jautājumus 
risinātu pēc iespējas ātrāk. Tas 
nebūs tik vienkārši, kā daži 

ir likumu vara un starptautisko 
tiesību normatīvi, kas ir jāie-
vēro. Iekšlietu ministre Marija  
Golubeva  taču norādīja, ka mēs 
salāgosim šos divus ceļus.

To cilvēku, kas nokļuvuši 
Latvijā, lūgumi pēc patvēruma 
tiks izskatīti. Starp citu, daudzi 
ir piemirsuši, ka Irākā nav kaŗa-
darbības. Tā nav kā, piemēram, 
Sīrija vai Eritreja, kur cilvēki 
tiešām atrodas ļoti sarežģītā 
situācijā, jo tur notiek kaŗa dar-
bība un pēc zināmiem starptau-
tisko tiesību parametriem viņi 
varētu kvalificēties kā bēgļi.

Tiem, kuŗi ierodas no Irākas, 
nekādā veidā netiek garantēta 
iespēja prasīt patvērumu, bet 
katrs šāds gadījums, protams, 
tiks izvērtēts. Eiropas pieredze 
rāda, ka tas prasa laiku un 
pietiekami lielas pūles gan na -
cionālajām,gan Eiropas institū-
cijām.

Mūsu uzdevums ir nosargāt 
Latvijas robežu, bet, ievērojot 
starptautiskos pamatprincipus.

Vai Latvijai ir noteiktas 
kādas bēgļu uzņemšanas kvo
tas?

Bēgļu relokācijas kvota, kas 
Eiropas Savienībā tika pieņemta 
2015. gadā, bija vienreizēja, tā ir 
izpildīta un beigusies. Lielākā 
daļa no tiem bēgļiem, kas tika 
pārvietoti uz Latviju, ir devušies 
uz citām valstīm. Nav tāda lē -
muma, kas liktu uzņemt kon-
krētu skaitu no tiem mig  ran-
tiem, kas ieradušies Latvijā un 
Lietuvā.

Kas gan ir tie pāris simti 
migrantu Latvijā, salīdzinot 
ar tūkstošiem, kas nonāk 
Vācijā, Italijā un citās valstīs! 
Vai par to mums būtu ļoti 
jāuztraucas?

Pirmkārt, šos pāris simtus ļoti 
ātri var pārvērst par pāris 
tūkstošiem un pāris desmit 
tūkstošiem, ja šis kanālis netiek 
pietiekami ātri slēgts. Līdzīga 
situācija ir bijusi Grieķijā un arī 
Spānijā, kas savā laikā ir sa -
skārušās ar ļoti organizētu mig-
rantu plūsmu. Šeit ir mazliet 
atšķirība starp to, ko mēs pie-
dzīvojam, un to situāciju, kad 
migrantu plūsma valstiskā lī -
menī netiek organizēta.

Otrkārt, jāņem vērā arī risks 
valsts drošībai, jo vēl pirms 
kāda laika Irākā valdīja “Islāma 
valsts” kaujinieki, un ienācēju 
vidū var būt tādas personas, 
kuŗas mūsu valstī ierodas ar ne 
pārāk labiem nodomiem.

Treškārt, saskaņā ar notei-
kumiem, ja cilvēks ierodas Ei -
ropas Savienībā, tad lēmumus 
par viņa uzturēšanos ir tās 
valsts atbildība, kur šis cilvēks 
spēris kāju pirmo reizi.

Pastāv jautājums par to ka -
pacitāti, kāda mums ir, lai šos 
tūkstošus, ja tādi ierodas, pro -
cesuāli vērtētu un pieņemtu 
lēmumu, kā rīkoties ar kon krē-
tajām personām. Ja ierodas 
pāris desmiti vai daži simti, tā 
vēl nav problēma, bet jautājums 
rodas, kas notiks laika no -
grieznī. Apspriežoties ar kollē-
gām Lietuvā, arī viņiem pāris 
simti migrantu nešķita prob-
lēma, bet četri tūkstoši jau sāk 
radīt jautājumus.

Jāņem vērā, ka migrācijas 
organizācijai no Baltkrievijas 
puses ir tikai viens mērķis – 
panākt Eiropas Savienības san-
kciju atcelšanu vai to mīkstinā-
šanu, vai jaunu sankciju neno-
teikšanu. Tas, kas Baltkrievijā 
notika pagājušā gada augustā 
un septembrī un šobrīd no -
tiekošās megarepresijas pašu 
valstī, ir viens. Nākamais ir 
Eiropas Savienības aviokom pā-
nijas lidmašīnas nosēdinā šana, 
kas lidoja no vienas Eiropas 
Savienības galvaspilsētas uz 
otru. Tā ir rīcība, kas nav pie -
ņemama 21. gadsimtā! Šāda 
veida darbības liecina, ka tas 
lielā mērā nav gluži stāsts 
vienīgi par  bēgļiem, tas ir stāsts 
par to, ka migrācija tiek lietota 
kā hibridkaŗa ierocis. Vairākas 
reizes esmu brīdinājis ne tikai 
publiski, bet arī kollēgas gan 
valdībā, gan starptautiskajā lī -
menī, ka briest “Zapad 2021” 
militārās mācības, kuŗas notiks 
Baltkrievijā kopā ar Krievijas 
militārajiem spēkiem. Faktiski 
tās jau lielā mērā ir sākušās, 
kaut arī neaktīvā fazē, un šobrīd 
rada vēl papildu drošības riskus.

Mēs esam pastāvīgā saziņā ar 
kaimiņvalstu kollēgām, arī 
NATO, lai nepieciešamības ga -
dījumā, neceļot lieki paniku, 
bet arī lieki nekavējoties, varētu 
būt runa par pieminētajām Zie-
 meļatlantijas līguma 4. pantā 
pieļaujamajām konsultācijām. 
Tas, kas notiek Baltkrievijā, ir 
pietiekami nopietns drošības 
risks gan Latvijai, gan mūsu 
kaimiņvalstīm.

otrpus robežas. Tas apgrūtina 
pierādīt, no kuŗas valsts viņi 
ieradušies. Tad notiek šis ju  ri-
diskais process, kuŗa laikā iz -
skata viņa statusu. Pret dau-
dziem ir ierosināts krimināl-
pro cess par nelikumīgu robežas 
šķēr sošanu, un šīs juridiskās 
for mālitātes prasa laiku.

Ar Irākas ārlietu ministru 
vienojāmies sadarboties mig-
rantu atpakaļ sūtīšanas jautā-
jumos. Tas nebūs vienkārši un 
nebūs ātri, jo Latvijai un Eiropas 
Savienībai kopumā ar Irāku nav 
readmisijas līguma jeb līguma 
par to personu atpakaļnodo-
šanu, kuŗas uzturas valsts ter-
ritorijā nelikumīgi. Raugoties 
no juridiskā viedokļa, situācija 
nebūt nav tā vienkāršākā. Bet 
mēs mācāmies no Lietuvas 
pieredzes, jo mūsu kaimiņvalstī 
ir dažāda veida stimuli, kā 
nelegālos atbraucējus tomēr 
pārliecināt atgriezties. Arī Lat-

domā, – sasēdināt lidmašīnā un 
aizsūtīt mājās.

Latvijas valdība, izsludinot 
ārkārtēju situāciju pierobežas 
novados, atļāvusi migrantus 
neielaist valstī,  pat pielietojot 
fizisku spēku. Bet, pēc jūsu 
sacītā,  tas nebūs tik vienkārši?

Tiesa, šī ir diezgan sarežģīta 
situācija no tāda viedokļa, ka 
mēs faktiski atrodamies hibrid-
kaŗā, kas pret Eiropas Savienī-
bas un NATO dalībvalstīm tiek 
vērsts, kā ieroci izmantojot 
migrāciju. Tāpēc ir jāizdara 
viss, lai nosargātu savu valstu 
robežu neaizskaramību, lai pa -
rādītu, ka šis ierocis nestrādā. 
Nav labāka informātīvā lī -
dzekļa, kā pašu cilvēku ziņa, ka 
tas nestrādā, ka mēs esam 
apmānīti. Tas aptur citu cilvēku 
mēģinājumus nelegāli pārkāpt 
valstu robežas.

Mēs esam demokratiska 
Eiropas Savienības valsts, kuŗā 

Vai nav tā, ka tie, kuŗus 
Lietuvā nepieņem, pārbēg uz 
Latviju?

Man nav zināms, cik apzināti 
migrantu plūsma pēdējo dienu 
laikā tika virzīta uz Latvijas 
robežu. Lietuva pieņēma lēmu-
mu faktiski par robežas slēg-
šanu ar Baltkrieviju. Migranti, 
kas bija iekļuvuši Lietuvā, tagad 
droši vien meklē citus ceļus, kā 
nokļūt uz kārotajām Eiropas val -
stīm. Mēs redzam, ka gan Lat-
vijas, gan Polijas gadījumā pē -
dējo dienu laikā  plūsma palieli-
nājās. Visticamāk, iebrau cēji uz 
Latvijas robežu tika vir zīti gan 
apzināti, gan Lietuvas faktora 
ietekmē. Neaizmirsī sim, ka Irā kas 
valdība ir arī or  ganizējusi at  pa-
kaļreisus no Min skas. No Irākas 
uz Minsku lido tukšas lidma-
šīnas, bet, lidojot  atpakaļ, tās ir 
pilnas. Cerams, ka daļa cilvēku 
sapratīs, ka viņu iespēja sas-
niegt izvēlēto valsti ir alošanās 
un lidos atpakaļ.

Edgars Rinkēvičs: “Protams, ka tie, kas vēlas 
nokļūt Eiropā, meklēs citus ceļus, tāpēc es ne  uz-
 skatu, ka mūsu darbs un pūles ir pilnībā vai na-
gojušās panākumiem. Mums būs vēl daudz jā -
strādā, jo es neizslēdzu, ka parādīsies citi marš-
ruti, kuŗus nāksies kopīgiem spēkiem slēgt.” 
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Ugunszemes “hercogiene” no Talsiem
Sāra Brauna Hamburgere

(16.12.1862. – 22.04.1955.)
Saviesīgās sarunās ar cittau tie-

šiem, presē un sociālajos tīklos 
mēs, lepojamies ar izciliem lat-
viešu izcelsmes zinātniekiem, 
iz gudrotājiem, māksliniekiem, 
sportistiem un uzņēmējiem, 
kuŗi guvuši panākumus pasaulē. 
Lepojamies ar vairākiem ebrēju 
izcelsmes latviešiem: Jākobu Ju -
fesu (Džeikobu Deivisu), kuŗš 
izgudroja džinsu bikses; Mar-
kusu Rotkoviču (Marku Rotko), 
vienu no 20. gadsimta nozīmī-
gākajiem, pasaules slavu iegu-
vušajiem māksliniekiem; Hercu 
Hercelu Franku, kuŗš tiek uz -
skatīts par vispazīstamāko Lat-
vijas režisoru pasaulē, viņa do -
kumentālās filmas joprojām tiek 
izrādītās daudzās valstīs. Tāpat 
esam lepni arī par vācu izcelsmes 
latviešu sasniegumiem: fotogrāfa 
Valtera Zappa izgudroto minia-
tūras fotoaparātu „Minox”, kas 
visā pasaulē kļuva par slepeno 
aģentu aprīkojuma neatņemamu 
sastāvdaļu; Jēkabu Ketleru, ievē-
rojamāko Kurzemes un Zem-
gales hercogu, kuŗš savas val dī-
bas 40 gados izveidoja uz ek s-
portu vērstu ražošanu, kuģubūvi 
un starptautisku tirdzniecības 

uz Hamburgu, no kuŗienes 
uzsāka ceļu pāri okeanam uz 
Dienvidameriku jaunas dzīves 
meklējumos. Vispirms viņi no -
nāca Buenosairesas ostā, Arģen-
tīnā, bet dzeltenā drudža epi-
dēmijas dēļ bija spiesti doties 
tālāk uz Paragvaju, kur ģimenē 

pionieŗu ģimenēm, kas darbojās 
dažādās uzņēmējdarbības jomās 
(tirzniecība, viesnīcas, ogļu rak-
tuves, zāģētavas, lopkopība). Veik-
smīgā uzņēmējdarbība pavēra 
durvis labiem kontaktiem un 
draudzībai ar dažādām vietējās 
sabiedrības personībām. Tā 1887. 
gadā vecākā Braunu meita Sāra 
apprecējās ar turīgu portugāļu 
pionieri, vilku mednieku un 
veiksmīgo biznesmeni Žozē No -
gueiru, kurš bija kļuvis bagāts, 
pateicoties kuģošanai un aitko-
pībai. Sāra aktīvi piedalījās vīra 
biznesā, konsultējot viņu un 
sniedzot savu redzējumu.

1890. gada 9. jūlijā Čīles val-
dība Sāras vīram Žozē No  gu-
eiram piešķīra vienu miljonu 
hektāru zemes. Kopā ar vīru Sāra 
izveidoja uzņēmumu Uguns-
zemes eksplotācijas akciju sa -
biedrību (Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego), kas no 1893. 
līdz 1973. gadam  bija vislielākais 
un nozīmīgākais lopkopības uz -
ņēmums Čīles un Arģentīnas 
Patagonijā, kā arī visā Dienvid-
amerikā, ar vairāk nekā 3 000 000 
hektāru zemes īpašumā un 
pārvaldībā un pāri par 1 000 000 

darbību gan Čīles, gan Arģen-
tīnas Patagonijā. Par viņu būtu 
jāstāsta atsevišķs stāsts.

Daļu no vīra saņemtā manto-
juma Sāra ieguldīja savas Pun-
tarenas pilsētas rezidences celt-
niecībā, kuŗas projektēšanai iz -
vēlējās franču architektu Numu 
Meijeru, tās plānus izstrādāja, 
sekojot 19. gadsimta beigās Pa -
rīzē valdošajām gaumes vadl ī-
nijām. Sāras Braunas pili uzcēla 
laikposmā no 1895. līdz 1905. 
gadam. Šobrīd Sāras Braunas 
pilī atrodas Vienības Klubs (pri -
vāts aristokrātu klubs sabied-
riskām un polītiskām aktīvi tā-
tēm), restorāns ”Taverna” un 
Sāras vīra Žozē Nogueiras vārdā 
nosauktā viesnīca. 1981. gadā 
Čīles Nacionālā Pieminekļu pa -
dome šo ēku  pasludināja par 
vēstures pieminekli. 

Sāra Brauna Hamburgere Čīlē 
tiek uzskatīta par izcilāko Ma -
gelāna reģiona sievieti un uzņē-
mēju 20. gadsimtā un par vienu 
no izcilākajām un ietekmī gā-
kajām sava laika sievietēm Čīlē. 
Šī atzinība nav nopelnīta, patei-
coties tikai veiksmīgajai uzņē-
mējdarbībai Čīles dienvidu re -

dzejniece un diplomāte, kuŗai 
1945. gadā tika piešķirta Nobela 
prēmija literātūrā, vairākus ga -
dus strādāja par skolotāju Sāras 
Braunas meiteņu licejā. Šinī 
laikā abu sieviešu starpā iz  vei-
dojās ļoti cieša draudzība, kas 
vietējiem bija neizprotama, jo 
dzejnieces polītiskie uzskati bija 
kreisi noskaņoti un viņa nāca no 
ļoti nabadzīgas ģimenes Čīles 
ziemeļos. Par daudzu gadu gaitā 
uzturēto draudzību liecina ne -
pārtrauktā sarakste abu sie  viešu 
starpā, kas atrodama Čīles 
archīvos. Puntarenas iedzīvo tā-
jiem nebija skaidrs, kas Gabrielai 
var būt kopīgs ar lepno un 
bagāto Sāru, izņemot to, ka viņa 
financēja liceja vajadzības. Ma -
gelānieši jau bija pavisam aiz-
mirsuši par Sāras pieticīgo iz -
celsmi. Taču interesanti, ka līdz-
cilvēki viņās saskatīja daudz 
ārēju līdzību. Abas tiek aprak-
stītas kā gaŗa auguma un staltas, 
lepnas un tajā pašā laikā dis-
krētas, kā arī vienmēr tērptas 
melnās kleitās.

Nedaudzās liecības, kas atro-
damas Sāras laikabiedru stāstos, 
Sāru raksturo kā personu ar ļoti 

tīklu ar Kurzemes kolonijām 
Āfrikā un Amerikā.

Bet maz kuŗš Latvijā būs 
dzirdējis par Sāru Braunu Ham-
burgeri no Talsiem. Savukārt 
Čīlē Sāra Brauna ir iegājusi valsts 
vēsturē kā viena no izcilākajām 
Patagonijas reģiona sievietēm, 
kā nesavtīga filantrope un ļoti 
veiksmīga uzņēmēja, kas devusi 
milzīgu ieguldījumu Čīles tau t-
saimniecības attītībā.

19. gadsimta vidū daudzas 
eiropiešu ģimenes dažādu ap -
stākļu dēļ tika izmētātas pa 
visattālākajiem pasaules nostū-
riem. Arī Braunu ģimene, ap -
stākļu spiesta, 1872. gadā uzsāka 
gaŗu un grūtu ceļu no dzimtās 
Kurzemes deviņu pakalnu pil-
sētas Talsiem uz tālo un ne -
zināmo Dienvidu puslodi. Sārai 
toreiz bija tikai 10 gadi. Viņa 
piedzima ebreju izcelsmes Eliasa 
Brauna (1841 – 1924) un balt-
vācietes Sofijas Hamburgeres 
(1840 – 1936) ģimenē 1862. gadā,  
Talsos, kas toreiz piederēja Krie-
vijas imperijas Kurzemes guber-
ņai. Kopā ar jaunākajiem Sāras 
brāļiem Moricu un Oskaru 
ģimene devās pāri Baltijas jūrai 

piedzima Anna. Paragvajā, cī -
noties ar ilgstošu bezdarbu, 
Eliass Brauns uzzināja par Čīles 
valdības 1867. gada dekrētu 
atbalstīt valsts dienvidu kolo ni-
zāciju un veicināt zemes visat-
tālākā stūŗa apdzīvotību. Dek-
rēta nosacījumi bija ļoti labvēlīgi 
nabadzības nomāktajai ģimenei: 
tika segti ceļa izdevumi, gala-
punktā tika piešķirti 25 hektāri 
zemes, sēklas sēšanai un neliela 
naudas summa Magelāna un 
Patagonijas territorijas koloni-
zēšanai. Tā Braunu ģimene no -
lēma 1874. gadā emigrēt uz 
Puntarenas pilsētu, kur ģimeni 
vēlāk papildināja vēl trīs bērni: 
Fanija, Huans un Meijers.

Pateicoties Čīles valdības pa -
balstiem, Eliass Brauns varēja 
uzcelt savu māju un izveidot 
pirmo mazumtirdzniecības vei-
kalu Puntarenas pilsētā. Smagās 
un gaŗās darba stundas, kā arī 
lieliskais biznesa redzējums, nesa 
augļus. Brauni drīz vien bija 
kļuvuši par vienu no vislabāk 
pārtikušajām ģimenēm Čīles 
Patagonijā. Braunu ģimene tiek 
uzskatīta par vienu no pirmajām 
Patagonijas kolonizātoru un 

galvu lielu ganāmpulku (aitas, 
liellopi, zirgi).

Taču, drīz pēc šī uzņēmuma 
izveidošanas, 1893. gada sākumā 
un tikai sešus gadus pēc kāzām, 
portugālis saslima ar tuberku-
lozi un nomira, atstājot Sāru 
Braunu atraitnēs un bez bēr-
niem. Tā 31 gadu vecumā, Sāra 
kļuva par vienu no bagātākajām 
sievietēm reģionā, uzņemoties 
atbildību par visu mirušā vīra 
uzņēmumu vadību. 

Pēc vīra nāves Sāra turpināja 
pārvaldīt Ugunszemes eksplotā-
cijas akciju sabiedrību kopā ar 
brāli Moricu, kuŗš Čīlē tika 
pārdēvēts par Maurīciju. Kopš 
studenta gadiem Maurīcijs strā-
dāja ar Žozē Nogueiru, savu 
nākamo svaini. Būdams ļoti ap -
sviedīgs, viņš drīz kļuva par 
Žozē biznesa partneri un pie -
saistīja četrus jaunus burukuģus 
vilku medībām, ekspedīcijām pa 
Ugunszemes arhipelāgu un aitu 
ganāmpulku apgādei ar nepie-
cie šamo Malvīnu (Folklendas) 
salās. Vēlāk arī viņš pats kļuva 
par veiksmīgu un turīgu uzņē-
mēju, kas darbojās tirdzniecības 
un kuģniecības nozarēs, izvēršot 

ģionā, bet gan arī milzīgajam 
Sāras ieguldījumam sociālajā 
nozarē un labdarībā visas viņas 
dzīves gaitā. Sāra Brauna savas 
dzīves laikā sponsorēja daudzus 
sociālas dabas projektus, palī-
dzēja Sarkanajam krustam, veica 
daudzus dāvinajumus Pun ta-
renas pilsētai un dažādām lab-
darības organizācijām. Čīles mē -
rogā viņa ir viena no lielākajām 
filantropēm. Tā kā Sārai nebija 
bērnu, viņa izveidoja Sāras 
Braunas fondu un atstāja lielāko 
daļu sava mantojuma tam. Šis 
fonds finacē stipendijas un 
mācību maksas medicīnas stu-
dentiem. Puntarenas pilsētā at -
rodas Sāras Braunas licejs, kur 
arī tiek piešķirtas stipendijas 
skolniekiem. Čīles valdība, pa -
teicībā par nesavtīgo Sāras at -
balstu bērnu izglītības iestādēm, 
1936. gadā ar Sabiedrības Iz  glī-
tības Ministrijas starpniecību 
deva rīkojumu Puntarenas mei-
teņu liceju nosaukt viņas vārdā, 
tāpat kā jau iepriekš 1919. gadā 
tas tika izdarīts ar pilsētas pro-
fesionālo skolu.

Gabriela Mistrāla, īstajā vārdā  
Luisa Godoja Alkajaga,  čīliešu 

stingru un pareizu temperamen-
tu līdz ar viņas lielo dāsnumu. 

Dzīves beigās Sāra parcēlās uz 
dzīvi Viņjadelmaras pilsētā Čīles 
centrālajā daļā, viņa aizgāja mū -
žībā 92 gadu vecumā 1955. gadā. 
Viņa ir iebalzamēta un apglabāta 
mauzolejā Puntarenas pašval-
dības kapsētā, arī tā nes viņas 
pašas vārdu. Vienīgā persona, 
kuŗas mirstīgās atliekas tika ien-
estas kapsētā pa galvenajiem 
vārtiem ir Sāra Brauna. Visi 
pārējie izmanto blakus ieeju. 
Tiek stāstīta leģenda, ka katru 
gadu 1. novembrī, Mirušo pie -
miņas dienā, Puntarenas pilsē-
tas kapsētā Sāras Braunas iebal-
zamēto līķi izņem no zārka, lai 
uzliktu jaunu grimmu un 
sakārtotu viņas frizūru.

SANDRA
ROZENBERGA-

SAAVEDRA
Raksts sagatavots ar Sabied-

rības integrācijas fonda finan-
ciālu atbalstu no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem. Par pub li-
kācijas saturu  atbild biedrība 
Latviesi.com

Sāra Brauna Hamburgere Pun 
tarenas pilsētā, aptuveni 1900. g.

Sāras Braunas pils Puntarenas pilsētā mūsdienās Sāras Braunas vārdā nosauktā Puntarenas pašvaldības kapsēta
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Kad pirms 70 gadiem Londonā 
latviešu trimdas organizāciju pār-
stāvji no sešām zemēm: Lielbri-
tanijas, Beļģijas, Dānijas, Fran ci  -
jas, Vācijas un Zviedrijas kopā ar 
goda viesiem – Latvijas sūtņiem 
Spekki, Zariņu, Feldmani un 
Gros  valdu dibināja Latvijas at   jau-
nošanas komitejas Eiropas cen tru 
(LAK EC), ko tagad pa  zīstam kā 
Eiropas latviešu apvienību (vai 
vienkārši ELA), kas būtu domājis, 
ka tās 70. pastāvēšanas gadadie -
nu atzīmēsim Latvijā, kuŗa jau 30 
gadus ir neatkarīga, kuŗai ir izvei-
dojusies pavisam jauna ārzemju 
latviešu kopiena, kuŗu vairs ne -
sauc par trimdu, bet gan par dia-
sporu? Un, kas būtu domājis, ka 
vairāku dibinātāju un agro dienu 
aktīvistu bērni 70 gadus vēlāk   
būs iesakņojušies brīvajā Latvijā? 
Man pašai pēdējos mēnešos bijis 
daudz pārdomu par tēmu “kas to 
būtu domājis?” Šā gada aprīlī 
beidzot pilnībā pārcēlos uz Lat-
viju, pensionējoties no darba Ei -
ropas Komisijā (EK) Luksem-
burgā. Atvadu tikšanās reizē kāds 
no maniem angļu kolēģiem (tur 
vadīju angļu tulkošanas nodaļu) 
man jautāja, vai pirms 30 un vai -
rāk gadiem es būtu varējusi iedo-
māties, ka pensionēšos uz Lat -
viju? Jautājums man lika mazliet 
apstāties un padomāt. Protams, 
ka trimdas neizsīkstošā cerība un 
cīņa bija par neatkarīgu Latviju, 
bet – vai bijām īsti aizdomājušies 
par tālāko savas dzīves gaitu šā 
brīnuma ietvaros? Man pēdējos 
20 gados, kopš sākotnēji pārcēlos 
uz Latviju, nebija šaubu, ka te arī 
atgriezīšos pēc darba Eiropas Ko -
misijā Luksemburgā, bet tieši jau-
tājums par to, vai varēju to ied o-
māties pirms 30 gadiem, bija jau-
tājums vietā. Pēdējās nedēļās, se -
kojot mūsu latviešu sportistu gai-
tām Olimpiskajās spēlēs Tokijā, 
bieži vien iedomājos, vai trimdi-
nieks un aktīvists Māris Graudiņš 
pirms 30 gadiem varēja iedomā-
ties, ka viņa meita pārstāvēs ne  at-
karīgo Latviju Olimpiskajās spē-
lēs? Varam līdzīgi jautāt veselai 
rindai mūsu trimdinieku bērnu 
un vecāku. 

Pagājušā gadsimta piecdesmitie 
gadi bija nozīmīgi trimdas orga-
nizāciju pamatakmeņu likšanai. 
Līdz 50. gadu beigām visās galve-
najās mītnes zemēs bija radušās 
gan vietējās, gan centrālās latviešu 
biedrības vai latviešu apvienības. 
Latviešu nacionālā padome Liel-
bri tanijā un Latviešu nacionālā 
apvienība Kanadā tika dibinātas 
1950. gadā, Latviešu apvienība 
Austrālijā un Amerikas latviešu 
apvienība (ALA), Latvijas Atjau-
no  šanas komitejas Eiropas cen-
trs – 1951. gadā, Dienvidamerikas 
Latviešu apvienība – 1977. gadā. 
Visas organizācijas uzturēja “sa -
biedriskie darbinieki” – īpaši ak -
tīvi organizāciju biedri, kuŗi zie-
doja savu brīvo laiku, darbojoties 
latvietības labā. Daugavas Vana -
gu (dibināta 1945. gadā) nodaļas 
atsāka darbību gandrīz visās mīt-
nes zemēs. Interesanti, ka jaunieši 
arī drīz vien juta vajadzību paš -
or ganizēties un 50 gadu gaitā lie-
lajās mītnes zemēs nodibināja arī 
atsevišķas jaunatnes organizā -

cijas, kuŗām bija liela nozīme nā -
kamās paaudzes latviešu orga ni-
zāciju darbinieku izglītošanā: 
Amerikas Latviešu jaunatnes ap -
vienība (ALJA, dibināta 1952. ga -
dā), Eiropas Latviešu jaunatnes 
apvienība (ELJA dibināta 1954. 
gadā), Latviešu Nacionālā jaunat-
nes apvienība Kanadā (dibināta 
1954. gadā), Latviešu Jaunatnes 
ap  vienība Austrālijā (dibināta 
1969. gadā), Dienvidamerikas Lat-
viešu jaunatnes apvienība (dibi-
nāta 1976. gadā). 1956. gadā Va -
šing tonā dibināja Brīvās pasaules 
latviešu apvienību (kopš 1970. 
ga  da Pasaules brīvo latviešu ap -
vie nība, PBLA). Visas organizā ci-
j as izvirzīja sev divus mērķus – 
latvietības uzturēšanu un Latvijas 
valsts atbrīvošanu. Nākamajās pā -
ris desmitgadēs šie mērķi tika 
īstenoti plaši izvērstās darbībās 
latviešu kultūras jomā, arī dažā-
dās polītiskās akcijās starptautis-
kos forumos, bieži vien kopā ar 
citiem Rietumu baltiešiem. 

Latvijas atjaunošanas komitejas 
Eiropas centra (LAK EC) uzde-
vums bija dažādās zemēs Eiropā 
saskaņot darbu Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanai, kā arī kultūras 
darbību. Tāpat kā šodien, latvieši 
bija izkaisīti pa visu Eiropu, lai 
gan lielākais skaits Eiropas lat vie-
šu atradās Vācijā, Zviedrijā un 
Anglijā.  

Jau dibināšanas dienā tika rosi-
nāts organizācijai dot Eiropas 
Lat viešu apvienības vārdu. ELA 
kopsapulce – ELA 70 gadu zīmē – 
notika 31.jūlijā Rīgā. Šo nosau-
kumu organizācija ieguva 2006.
gadā, kad Latvija jau bija atguvusi 
neatkarību un pievienojusies Ei -
ropas Savienībai. Kā savā uzru -  
nā teica ELA priekšsēde Elīna 
Pinto: “Tajā (nosaukumā ELA- 
VL) ir spēcīgs vērtībkods. Tas nes 
domu par latviešu kopību un sa -

liedētību pāri robežām. Tas ie -
mie so Latvijas eiropisko būtību 
un sūtību. Katrs vēsturiskais pa -
vērsiens ir licis arī mūsu orga ni-
zācijai pārtapt. Latvietības dar ba 
tvērums atkal mainījās līdz ar 
2008. gada finanču krizes nesta-
jiem emigrācijas atviļņiem, nesen 
to skāris arī Brexit. Un vēl tikai 
sākam apjaust, kā mūsu ikdienas 
saiknes ar Latviju maina tās re -
dzamās un neredzamās robežas, 
ko Eiropas kartē, cilvēku prātos 
un mūsu pulcēšanās ieražās ie -
zīmējis Covid, – cerams, tikai uz 
laiku. Tas ir arī mūsu pašu ziņā, 
izvēloties vakcinēties. Mūs nevada 
pasaules vēji vien. Tajos ELA mi 
sija cauri laikiem ir palikusi ne -
mainīga: kopt latviešu valodu un 
kultūru, savīt ciešāk Latvijas cil-
vēkus Eiropā ar mūsu zemi un 
valsti, stiprināt Latviju ar savu 
devumu un ieaust to Eiropas 
vērtībtelpā.” 

Apsveicot ELA 70. gada die -    
nā, LR Valsts prezidents Egils 
Levits mazliet atskatījās pagātnē, 
kad 1951. gadā Eiropā bija pali-
kusi mazākā daļa trimdas, un  
viņi galvenokārt pulcējās Zvied-
rijā, Vācijā un Anglijā. Šodien Ei -
ropā ir lielākā diaspora, un ELA   
ir aktīvi iesaistījusies Diasporas 
likuma izveidē un īstenošanā. 
Pre zidents aicināja uz “latviešu 
rotāciju”– latvietim labi kādu 
laiku pavadīt ārzemēs un tad at -
griezties, atvedot līdzi savu piere-
dzi un zināšanas. Viņš novēlēja 
allaž pievērst uzmanību centrā-
lajam elementam – piesaistei lat-
vietībai, “lai Latvijai un latviešiem 
būtu labāk.”

Savā video apsveikumā bijušās 
trimdas bērns, tagadējais LR Mi 
n istru prezidents Krišjānis Ka 
riņš pateicās ELA par latvietības 
kopšanu, uzsveŗot to, ka tā ir sva-
rīgs partneris LR valdībai. Pirms 

70 gadiem organizācijai bija liela 
polītiska dimensija – šodien loma 
ir citāda, ar lepnumu nesot Lat-
vijas vārdu pasaulē. Viņš pateicās 
par latviešu valodas kopšanu un 
atgādināja, ka “ikkatrs cilvēks ir 
svarīgs Latvijai”.

Arī LR Kultūras ministrs 
Nauris Puntulis apsveica dalīb-
niekus tiešsaistē, sava ekrāna 
fonā izvēloties Sanfrancisko 
tiltu, ko izmantoja kā uzrunas 
tēmu. Īpaši šis pēdējais gads 
mūs iemācījis, ka pasaule ir kļu -
vusi maza un varam sadarbo -
ties, lai pie kuŗa tilta mēs at  ras-
tos. ELA ir bijusi tilts, un kopā 
mēs aicinām, vei cinām latvie -
šus ne tikai  atgriezties Latvijā, 
bet aicinām jauniešus kļūt labā-
kiem Latvijai. Šodien dzīvojam 
tiešsaistē, un Puntulis novēlēja 
saglabāt tiešsaisti sirdīs. 

Ar veselīgu humora piedevu 
Ārlietu ministrijas parlamen
tārā sekretāre Zanda Kalniņa
Lukašēvica savu uzrunu sāka, 
atzīmējot, ka, ja LAK EC dibinā-
tāji būtu zinājuši, ka savu 70.
gadskārtu sāks ar septiņām uz -
runām, tā droši vien būtu aici nā-
jusi uzreiz uzsākt dejas un dzies-
mas. Taču viņa dalījās ar ļoti kon-
krētu un vērā ņemamu informā-
ciju par kopā padarīto un rezul-
tātiem – tostarp, ka ir izstrādāti 12 
likumi, no tiem 10 jau pieņemti. 
Viņa pateicās par kopā padarīto 
un par to, ko vēl kopā padarīsim. 
ĀM un ELA sadarbību raksturo 
sadarbība un modrība. Kalniņa-
Lukašēvica izteica pateicību vi -
siem, ar kuŗiem šī sadarbība bijusi 
ikdienā – piemēram, ar skolām, 
tautas deju kopām, speciālistiem 
utt. Viņa aicināja ELA ar savu pie-
redzi iesaistīties Eiropas Komisi -
jas  rīkotajā konference par Eiro-
pas Savienības nākotni un kopā 
veidot Latvijas viedokli par Eiro-

pas nākotni, tādējādi ietekmējot 
arī Latvijas nākotni un izaugsmi. 
Modrība ir nepieciešama, jo šo -
dienas sabiedrībā un pasaulē 
redzam polārizāciju, dezinformā-
ciju, neskaidrību par nākotni; tiek 
uzspiesti viedokļi. “Sava valsts nav 
pašsaprotama lieta!” viņa teica.

ELA ir daļa no Eiropas sadar-
bības un kultūras telpas, tādēļ tā  
ir izveidojusi tuvāku sadarbību ar 
organizāciju “Europeans through-
out the world”. Šī organizācija iz -
veidojusies 1980. gados, un tās 
pārstāvis uzsvēra, ka var daudz 
mācīties no ELA pieredzes un 
pasaules skatījuma.  

Sekoja mūzikāls sveiciens pa -
saules latviešu zīmē, uzstājoties 
jaunajai akordeonistei Alisei Si -
liņai, kuŗa mācās Londonā. Alise 
vāc līdzekļus, lai par spīti Brexit 
radītajam studiju izmaksu sadār-
dzinājumam varētu atļauties īste-
not savu sapni un izmantot kon-
kursā izcīnīto vietu studijām pre s -
tižajā Londonas Karaliskajā mū -
zikas akadēmijā. ELA atbalsta šo 
mērķi un aicina tam ziedot arī 
citus. Starptautiskas studijas un 
pieredze kaldina Latvijas talantus, 
kas var likt mūsu valsts vārdam 
uzmirdzēt un, uzturot saiknes ar 
Latviju vai, tajā atgriežoties, dot 
ieguldījumu Latvijā. 

Rīta cēlienā sekoja trīs dom-
nīcas, no kuŗām kopsapulcē iz -
strādāja un pieņēma tālākus lē -
mumus un rezolūcijas. Vakara 
cēlienā – koncerts.

Simboliski šķita Juŗa Kron ber  -
ga dzejas vārdi, ko mēs varētu 
attiecināt ikvienam latvietim – 
gan Latvijā, gan ārpus tās: 
“un mana atspulga šķembas. Vien-
laicīgi uz austrumiem un uz rie-
tumiem. Kā ūdens virsma. Reizēm 
spod ra, reizēm duļķaina. Ar visu, 
kas notiek.”

VALDA
LIEPIŅA

70 gadi mainīgajā pasaulē jeb 
Kas to būtu domājis?!
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„Par vienreizēju jaunumu 
mūsu tulkotās literātūras pūrā 
varam uzskatīt šo spāņu filo-
zofa, dzejnieka, daudzpusīga 
intelektuālista, modernā kla -
siķa Migela de Unamuno 
(1864-1936)  gaŗo stāstu. Lat-
vie šiem varbūt 
pasvešs vārds. 1935. gadā Un-
amuno sacerējumu „Migla” tul-
kojis Konstantīns Raudive, bet 
2007. gadā pa otram lāgam 
Edvīns Raups.”
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Why is big Business all about Profits and 
Investors Today? A look at the Evolution of 

the American political Economy

CAN WE EVER 
RETURN TO THE 
PAST WHERE 
CORPORATE 
BALANCE 
MATTERED?

If Ayn Rand, Milton Friedman, 
and Lewis Powell had not come 
up with the ideas they did, or the 
ideas had found the trash can, 
where would we be today? With 
the 1960s model of the corpora-
tion that I learned in MBA 
school? I do not know. But may-
be we would see a bit better-bal-
anced economic playing field?

As it turns out, some corpora-
tions have been mulling this 
issue over.

To understand the future, let 
us go back to 1953. In 1953, 
Charles Wilson, the President of 
General Motors was nominated 
by President Eisenhower to be 
his Secretary of State. He is often 
quoted, usually by pro-Big 
Business as saying at his Con-
gressional hearing, “What’s good 
for GM is good for America.” 
That sounds like the Milton 
Friedman philosophy. But he 
actually said, “for years I thought 
what was good for our country 
was good for General Motors, 
and vice versa.” (Gautam 
Mukunda. ‘What’s Good for 
GM Is Good for America’–What 
Should You Do During a 
National Crisis?” Forbes. June 
5, 2020).

That is a much different view. 
It seems to say that the country, 
society, workers, suppliers, and 
the environment matter.

As Gelles and Yaffe-Bellamy 
report: “Breaking  with decades 
of long-held corporate ortho-
doxy,  the influential Business 
Roundtable, almost 200 corpo-
rations, issued a Statement on 
the Purpose of a Corpo rat-
ion.  Arguing that companies 
should no longer advance only 
the interests of shareholders.

Instead, the group said, they 
must also invest in their employ-
ees, protect the environment, 
and deal fairly and ethically with 
their suppliers (Gelles, David 
and Yaffe-Bellamy David. 
“Shareholder Value Is No Longer 
Everything, Top C.E.O.s Say.  
The New York Times. August 
19, 2019)

Nocera in a different article 
adds, “in the Roundtable’s new 
formulation of corporate pur-
pose, delivering value to cus-
tomers, investing in employees, 
dealing fairly and honestly with 
suppliers, supporting communi-
ties, and protecting the environ-
ment all have equal billing with 
generating long-term value for 
shareholders. The statement 
rejects the whole idea of “maxi-
mizing” one value to the exclu-
sion of all the others. Instead, it 
acknowledges the need for bal-
ance and compromise in serving 

all of a company’s stakeholders.” 
(Nocera, Joe. “Milton Friedman 
Was Wrong. Look at Income 
Inequality.” MSN Money. 
9/18/2000).

And one more. Sorkin says, 
“For nearly a half-century, cor-
porate America has prioritized, 
almost maniacally, profits for its 
shareholders. That single-mind-
ed devotion overran nearly 
every other constituent, pushing 
aside the interests of customers, 
employees, and communities.

The companies’ statement is a 
significant shift and a welcome 
one. For years, businesses have 
resisted calls – including from 
this column – to rethink their 
responsibility to society. In 
response, corporations typically 
dismissed hot-button topics like 
income inequality, climate 
change, gun violence and more 
as political issues unrelated to 
them.”

But Sorkin issues a warning 
among the hope for change.

“Some will doubt the sincerity 
of these business leaders’ words, 
and it remains an open question 
whether their companies will be 
held accountable – and by whom. 
But what we may be at the start 
of is less a new era and more a 
return to the past” (Sorkin, 
Andrew. How Shareholder 
Democracy Failed the People. 
The New York Times. Aug. 20, 
2019. Updated Aug. 21, 2019).

Hopefully, things will change 
but we shall see.

REFERENCES
(Old guys have a lot of books)
Albanese, Robert. Managing: 

Toward Accountability for Per-
formance. 1981.

Alpert, Daniel. The Age of 
Oversupply: Overcoming the 
Greatest Challenge to the Global 
Economy. 2013.

Andersen, Kurt. Evil Geniuses: 
The Unmaking of America. 
2020.

Appleby, Joyce. The Relentless 
Revolution: A History of Ca -
pitalism. 2010.

Freeman, Joshua B. Bemont. 
A History of the Factory and 
Making of the Modern World. 
2018.

Fukuyama, Francis. Political 
Order and Political Decay: From 
the Industrial Revolution to the 
Globalization of Democracy. 
2014.

Gardner, John W. Self-
Renewal. 1965.

Gordon John Steele. An 
Empire of Wealth: The Epic 
History of American Economic 
Power. 2004. 

Hacker, Jacob S. and Paul 
Pierson. American Amnesia. 
2016.

Hedges, Chris. Empire of 
Illusion: The End of Literacy 
and the Triumph of Spectacle. 
2009. 

Heifetz Ronald A. Leadership 
Without Easy Answers. 1994.

Jacoby, Susan. The Age of 
American Unreason. 2001.

Korten, David C. When 

Corporations Rule the World. 
2015.

Kwak, James. Economism: 
Bad Economics and the Rise of 
Inequality. 2017.

Lepore, Jill. These Truths: A 
History of the United States. 
2018.

Maclean, Nancy, Democracy 
in Chains. 2017.

Meyer, Jane. Dark Money. 
2016.

Meyers, Gerald C. Managing 
the Nine Crises of Business. 
1986.

Oreskes, Naomi and Erik M. 
Conway. Merchants of Doubt: 
How a Handful of Scientists 
Obscured the Truth on Issues 
from Tobacco Smoke to Global 
Warming. 2010.

Sagan, Carl. The Demon-
Haunted World: Science as a 
Candle in the Dark. 1997.

Stockman David A. Trumped. 
2017.

Tainter, Joseph A. The 
Collapse of Complex Societies. 
Cambridge University Press. 
Cambridge, England. 1988. 

Tepper, Jonathan and Denise 
Hearn. The Myth of Capitalism: 
Monopolies and the Death of 
Competition. 2019.

Piketty, Thomas. Capital: In 
the Twenty-first Century. 2014.

Rand, Ayn. The Fountainhead. 
1943.

Sachs, Jeffrey. The Price of 
Civilization. 2012.

Wilkinson, Richard and Kate 
Pickett. The Inner Level: How 
More Equal Societies Reduce 
Stress, Restore Sanity, and 
Improve Everyone’s Well-being. 
Penguin Press. New York. 2019.

Williams, Joan C. White 
Working Class. 2017.

RECENT ARTICLES
(And old guys read a lot)
Baker, Rob. “The Fallacy of 

Absolute Freedom in a Crisis.” 
Dayton Daily News. 2021. (Dr. 
Baker teaches political science at 
Wittenberg).

Ball, Molly. “The Poor Man’s 
Plutocrat.” The Atlantic. Ja  nuary/ 
February 2016. Coy, Peter. 
“Trickle, Shmickle: The best way 
to spur growth is to help the 
poor, not the rich.” Bloomberg 
Businessweek De  cember 4, 2017. 

Gelles, David and Yaffe-
Bellamym David. “Shareholder 
Value Is No Longer Everything, 
Top C.E.O.s Say.  The New York 
Times. August 19, 2019. 

Greenhouse, Steven. “Yes, 
America is rigged against 
Workers.” The New York Times. 
August 4, 2019.

Hacker, Jacob S. and Paul 
Pierson, The Path to Prosperity 
is Blue. The New York Times. 
July 31, 2016.

Hanauer, Nick. “A Threat, not 
a Theory. It’s simply not true that 
as wages go up, jobs go down. 
But trickle-downers need people 
to believe it.” Democracy Jour-
nal.org. Summer 2016.

Hargreaves, Deborah. “Can 
we close the pay gap?” The New 
York Times. March 30, 2014.

Kotkin, Joel. “America’s drift 
toward Feudalism.” American 
Affairs. Winter 2019.

Mukunda, Gautam. ‘What’s 
Good for GM Is Good for 
America’–What Should You Do 
During A National Crisis?” 
Forbes. June 5, 2020.

Nocera, Joe. “Milton Friedman 
Was Wrong. Look at Income 
Inequality.” MSN Money. 
9/18/2000.

Pearlstein, Steven. “Top CEOs 
are reclaiming legitimacy by 
advancing a vision of what’s 
good for America.” The Wash-
ington Post. August 19, 2019.

Pontefract, Dan. “What’s good 
for our Country was good for 
General Motors.” Forbes. No -
vember 26, 2018. 

Reich, Robert. “Billionaires 

fear loss of their anti-capitalism 
advantages.” Dayton Daily 
News. November 26, 2019.

Scheve, Kenneth F. and 
Matthew J. Slaughter. “How to 
Save Globalization: Rebuilding 
America’s Ladder of Oppor-
tunity.” Foreign Affairs. Novem-
ber/ December 2018.

Sorkin, Andrew. “How Share-
holder Democracy Failed the 
People.” The New York Times. 
Aug. 20, 2019. Updated Aug. 21, 
2019

Wu, Tim. “Be afraid of eco-
nomic ‘bigness.’ Be very afraid.” 
The New York Times. November 
11, 2018.

Zabala, Craig and Daniel 
Luria. “New Gilded Age or Old 
Normal?” American Affairs. Fall 
2019.
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Pirms 30 gadiemKĀRLIS
STREIPS

1991. gada 19. augustā es savā 
dienasgrāmatā ierakstīju šādus 
vārdus: “Septiņus mēnešus pēc 
asiņainajiem janvāŗa notikumiem, 
Latvijā atkal ripo tanki, un šoreiz 
ar nāvējošu nolūku. Vakar va  ka rā 
reakcionāra grupa, kuŗā arī pie -
dalījās mūsu “vecais draugs” Bo -
riss Pugo, veica apvērsumu pret 
Gorbačovu. Latvijā jau nogali-
nāts viens cilvēks, ieņemta tele-
vīzija, radio, telefona centrāle, 
Tautas frontes mītne un pāris 
citu celtņu. Valdība nav kritusi 
(Kuzmins apgalvo, ka kontrole 
pieder viņam), ja Dievs stāvēs 
klāt, tā arī nekritīs. Fakts, ka 
apvērsuma veicēji to nedarīja 
barbariski varbūt liecina, ka šie 

 tumā par valsts nodevību. Patei-
coties saviem atbalstītājiem, viņš 
arī nonāks Eiropas parlamentā 
par deputātu, uz vienu termiņu.

Laikraksta Diena pirmo lap-
pusi nākamajā rītā, 20. datumā, 
rotāja virsraksts “Visiem! Visiem! 
Pienākusi X stunda!” Zem šī virs-
raksta laikraksts publicēja Lat -
vijas Tautas frontes valdes pa  zi-
ņojumu “Visiem Latvijas neat-
ka rības atbalstītājiem.” Tas sākās 
šādi: “19. augusta rītā no Maska-
vas pienāca ziņa par valsts ap -
vērsumu PSRS. Nav vajadzīga 
baiļu un histērijas gaisotne, taču 
jau šobrīd ikvienam skaidri jā -
zina sava rīcība, kad tautu brī  vī -
bas centienu apspiešanai ieviesta 

struktūras. Iziesim visi pie uguns-
kuriem 23. augustā un aplieci-
nāsim viens otram un visai pa -
saule, ka mēs turpinām savu ceļu 
neatkarīgi no tā, kas notiek vai 
nenotiek Kremļa varas gaiteņos 
vai Rubika kunga kambarītī.”

Ugunskuri 23. datumā, ko, pro-
 tams, latvieši atzīmē kā dienu, 
kad 1939. gadā Hitlera nacisti un 
Staļina boļševiki parakstīja cinisko 
“neuzbrukšanas” līgumu, kuŗa 
viens no konkrētajiem efektiem 
bija nodrošināt Latvijas iekļau-
šanu Padomju Savienībā. 23. da -
tums arī bija diena, kad miljo-
niem cilvēku Igaunijā, Latvijā un 
Lietuvā sadevās rokās no Tallinas 
līdz Viļņai cilvēku ķēdē 1989. 

tāpēc arī mums nemitīgi jāre ģis-
trējas”). Viens no LTF līderiem 
pa  ziņoja, ka bija sagatavots li -
kums “Par Latvijas Republikas 
valstisko statusu” un ka tobrīd 
tas jau izplatīts latviešu valodā, 
tapa tulkojums krievu valodā. Te 
piebildīšu, ka okupētās Latvijas 
Augstākajā padomē deputātiem 
bija ļauts runāt lielās mātuškas 
valodā, ja viņi tā gribēja. Opo-
zicija dīca, ka jautājums par vals-
tisko statusu ir pārāk nopietns, 
lai to izskatītu tā pa fikso. Opo zī-
cija arī centās apgalvot, ka ne  kā-
das okupācijas nav bijis, tāpēc 
neatkarības deklarācija tā īsti ne -
esot vajadzīga. Bija arī jautājums 
par pilsonības tiesībām pēc valsts 

kumā atrodas tanki ar desantnie-
kiem. Es aicinu pārtraukt pilnīgi 
neloģiskas un nevajadzīgas de -
ba tes un pieņemt gan pirmajā, 
gan otrajā, gan trešajā lasījumā 
šo dokumentu, lai vismaz tā tauta, 
kas atrodas apkārt un dzird mūs 
pašlaik, zinātu, ka šāds doku-
ments ir pieņemts. Tātad tūdaļ 
pārtraukt debates un pieņemt šo 
dokumentu! Tāds ir mans priekš-
likums, un es lūdzu to nekavē-
joties likt uz balsošanu.” Galu 
galā par konstitucionālo likumu 
nobalsoja 109 deputāti, pret bija 
13, neatturējās neviens. Maskavā 
pučs bija izgāzies. Latvija vis no-
taļ negaidīti un piepeši bija atgu-
vusi pilnīgu, juridisku un starp-

Izcilās polītiķes, PBLA 
valdes priekšsēdes 
atmiņas par Latvijai 
nozīmīgo laiku pēc 
neatkarības atgūšanas.

V.Paegles stāstījums ir 
bagāts ar vēsturiskiem 
faktiem, iepazīstina ar 
daudzām personām, kas 
satiktas dzīves ceļā.

VAIRA PAEGLE

THE THORNS OF FREEDOM

cilvēki nav pārāk pašpārliecināti. 
Vēstīts, ka ievērojamas PSRS 
armijas daļas nevēlas piedalīties. 
Man laiks iet gulēt, bet situācija 
šķiet ļoti sarežģīta. Patiešām ro -
das aizdomas, ka pats Gorbačovs 
ir iesaistīts šajā procesā, lai pēcāk 
atgrieztos ar reformista slavu, 
bet tas nešķiet reāli, ja ņemam 
vērā cenu, kāda par to būtu jā -
maksā Pugo, Jazovam un pārē-
jiem rukšiem, kuŗi te ir iesaistīti.”

1991. gada 19. augustā Pa  dom ju 
savienībā sākās apvērsuma mē -
ģinājums. Iepriekš minētās per-
sonas: Boriss Pugo – viņš bija 
okupētās Latvijas čekas priekš-
nieka vietnieks un tad Latvijas 
Kompartijas Centrālkomitejas pir-
mais sekretārs. 1990. gada 1. de -
cembrī Pugo paaugstināja amatā, 
viņam kļūstot par PSRS iekšlietu 
ministru. Gorbačovs – PSRS 
līderis Michails Gorbačovs ar 
savu atklātības un pārbūves pie -
dāvājumu atvēra tautas vēlmju 
slūžas, ko viņš drīz vien vairs 
nespēja kontrolēt. Kuzmins – 
PSRS Baltijas kaŗa apgabala ko -
mandieris Fjodors Kuzmins, ku -
ŗam puča sākumā uzdots koor-
dinēt ārkārtas stāvokļa komisiju 
Latvijā. Jazovs – PSRS pēdējais 
aizsardzības ministrs Dmitrijs 
Jazovs, kopā ar Pugo viens no 
1991. gada augsta puča barve-
žiem. Latvijā vēl viena būtiska 
figūra, kas atbalstīja puču, bija 
Kompartijas pirmais sekretārs 
Alfrēds Rubiks. Viņš nonāks cie-

ārkārtēja pārvalde. Jau 1990. gada 
11. decembrī LTF pieņēma rīcī-
bas plānu x stundai. Šī stunda ir 
situsi. Tamdēļ katra demokratiska 
un Latvijai lojāla cilvēka pienā-
kums ir aizsargāt savu valsti.”

Diena arī piedāvāja savas do -
mas par notikušo ievadrakstā 
“Savaldību un gatavību!” Atzī mēts, 
ka tas sagatavots 19. augustā 
plkst. 18.00, un tajā ieskanējās 
optimistiska nots šķietamu 
bries mu brīdī: “Varam būt droši 
par vienu. PSRS ekonomiskais 
stāvoklis ir tuvu katastrofai, un 
Jeļcina izsludinātais ģenerālais 
streiks Krievijā arī divvaldības 
apstākļos paātrinās tādas situā-
cijas iestāšanos, kad reāla bada 
apstākļos uz ielām izies arī tie 
cilvēki, kas līdz šim nemēdza 
piedalīties polītiskajās norisēs. 
Varas uzurpatoriem nav reālu 
cerību noturēties pie varas kaut 
cik ilgstošu laiku, un arī iespē-
jamo represiju apstākļos mums 
šeit, Latvijā, jābūt gatavībā izslie-
ties visā augumā tad, kad Mas-
kavā un Ļeņingradā, Kijevā un 
Minskā, provinces pilsētās un sā -
džās cilvēki sacelsies, lai no  mēztu 
agonizējošās imperijas sargā tā-
jus. Šobrīd mums visiem katrā 
ziņā ir jāsaglabā miers un jāat-
turas no jebkuŗām akcijām, kas 
var izjaukt nestabilo miera stā-
vokli, jo laiks patlaban strādā 
mūsu labā. Apvērsums ir iestrē-
dzis, un mūsu parlaments, val dība, 
Tautas fronte izvērš pretestības 

gadā. Tas bija leģendārais Baltijas 
ceļš, kuŗš iekļauts UNESCO pa -
saules atmiņas reģistrā kā būtisks 
pierādījums par vēsturi.

Dienas pirmajā lappusē tajā 
pašā 1991. gada 20. augusta nu -
murā arī šāds īss paziņojums: 
“21.35. Jeļcina pusē pārgājusi 
ievērojama armijas daļa, un šis 
process turpinās, ziņo Rīgas radio.” 
Krievijas prezidents Boriss Jeļ-
cins būtībā ir cilvēks, kuŗam vis-
vairāk un vistiešāk varam pateik-
ties par faktu, ka stingrās līnijas 
piekritēju puča mēģinājums bija 
neveiksmīgs. Jeļcinam pietika ha -
rizmas, lai pārliecinātu zaldātus 
nekarot pret savu tautu. 21. au -
gustā netālu no tā dēvētā Baltā 
nama Maskavā (kur pulcējās PSRS 
Augstākā padome) trīs civilisti 
gāja bojā, un tieši tajā brīdī, kā 
ziņoja žurnālists, kuŗš novēroja 
notiekošo, “visi bija tik šausmi-
nāti, ka viss momentā apstājās”.

Igaunijas Augstākā padome 
pilnīgu neatkarību deklarēja jau 
20. augusta vakarā. Mūsu valstī 
21. augustā no rīta pulcējās Lat-
vijas PSR Augstākā padome. Pats 
pirmais runātājs bija Jānis Di -
nevičs: “Latvijas Tautas frontes 
frakcijas vārdā paziņoju, ka paš-
reiz ir ļoti sarežģīta situācija, un, 
ņemot vērā to, ka pretējā frakcija 
un tās vadītājs vakar vienno zī-
mīgi paziņoja, ka ir parakstījuši 
dokumentu, kuŗā viņi šo kliķes 
apvērsumu padara par likumīgu, 
es gribētu lūgt mūsu plenārsēdes 
vadību pārtraukt šo plenārsēdi 
līdz pulksten 12.00, lai varētu 
noturēt frakcijas sēdi.”

Pēc pulksten 12.00 deputāti 
atkal sapulcējās (sēdes priekš sē-
dētājs Anatolijs Gorbunovs: “Reģis-
trēsimies! Jūs esat dikti šiverīgi, 

neatkarības atjaunošanas.
Bet tad pie mikrofona pienāca 

deputāts Indulis Bērziņš: “Ir in -
formācija, ka pašlaik Doma lau-

tautiski atzītu neatkarību – Is -
lande bija pirmā, kas to atzina 
jau 22. augustā. No sirds saku – 
paldies Dievam!



LAIKS 92021. gada 21. augusts – 27. augusts

L AT V I JA  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 10. lpp.)

     
S P I L G T S  C I TĀT S

3x3 – vieta, kur gūt spēku
Tūkstoši 3x3 nometnes dalībnieku gaida 28. augustu, kad 

Bauskā (un tiešsaistē) notiks vērienīgas šī saieta 40. dzimšanas 
dienas svinības un pirmā klātienes tikšanās kopš pandēmijas 
sākuma. Piecu nometņu organizātore Daiga Bitiniece stāsta, 
kāpēc ik gadu grib doties uz šo saietu.

“Ārzemju latvieši mums iemācī-
juši – ir jābūt latviskajai pašap zi-

ņai. Mēs patiesībā varam vairāk, 
nekā domājam. Kaut vai valo-
das uzturēšana. Latvieši izklī-
duši visā pasaulē, bet, kad 
satiekamies, mums ir kaut 
kas kopīgs – valoda! Šīs no -
metnes izceļ kopīgo, jo visi 

esam vērtība, visi esam viens – 
vai profesors no Džordžtaunas 

Universitātes, vai sešgadīgs pui ka. 
Pirmā nometne Latvijā notika 

1990. gadā Madlienā, stāsta Daiga. Šo 
gadu laikā Latvijā notikušas 59 nometnes, pavisam tajās pie-
dalījušies 21 000 cilvēku. Lai atgūtu pandēmijas nokavēto, plā-
nots, ka nākamvasar varētu notikt nevis ierastās divas, bet veselas 
trīs nometnes. “Līdz šim bijis tā, ka nevaram uzņemt visus gri-
bētājus, kaut nekādas reklāmas nometnei nekad nav bijis,” saka 
Daiga.

Uz saietu ik gadu ierodas arī ārzemju latvieši. Emocionāli ir 
brīži, kad uz nometni Latvijā atlido tautieši lielā vecumā. Pie-
mēram, katru gadu uz nometni no Amerikas ieradās Manfreds 
Zīverts, kuŗš bija vecākais nometnes dalībnieks. Viņš arī rēgulāri 
ziedoja līdzekļus, lai atbalstītu ģimenes, kuŗām nepietiek naudas 
nometnes apmaksai. 

Kā panākt, lai neapnīk, lai nav garlaicīgi? Nometnei ir sava, 
diezgan paredzama dienaskārtība, un tieši šī paredzamība rada 
stabilitātes, drošības izjūtu kā ģimenē. Atklāšanā vienmēr dzied 
Latvijas himnu un uzvelk ceļojošo sarkanbaltsarkano karogu. 
Turp mākajās dienās ir sava programma gan rītam, gan dienai, 
gan vakaram. Katra maltīte tiek sākta ar latvisku galda dziesmu. 
Tad seko tā dēvētās ievirzes. Te nu katrs var atrast, ko vēlas — 
piedalīties rotu kalšanas, keramikas, adīšanas, līvu valodas, seno 
ādas apavu darināšanas, loka šaušanas, aušanas, latviskās dzī-
vesziņas un daudzās citās nodarbībās. Parallēli risinās nodarbības 
bērniem, ir bēbīšu skola un pat bērnudārzs, kur atstāt mazos. 
Starp bērniem un jauniešiem populārākās ir vilku nodarbības – 
praktiskas nodarbības mežā, kur māca iekurt ugunskuru, izg a-
tavot loku, pazīt putnu dziesmas, meža skaņas. No teorētiskajām 
nodarbībām – psīcholoģijas seminārs, ko vada Līga Ruperte un 
Māra Tupesa. Visu pandēmijas laiku viņas nodarbības vadīja arī 
Zoom.

Vakara daļā parasti ir danči, tos vadījuši daudzi dziesminieki, 
iemīļotākie – Ilga Reizniece un Ēriks Zeps. Vakara dziesma kalpo 
kā signāls, ka mazajiem jādodas gulēt, paliek tikai pieaugušie un 
vecākie bērni. Vēl viena skaista lieta ir nīkšana. Nav tā, kā iz -
klausās! Tieši pretēji – kad visa diena pavadīta darbojoties un sā -
cies sanīkums, dalībnieki nāk ar saviem mūzikas instrumentiem, 
kopā spēlē un dzied. “Viens no nometnes mērķiem ir visus pa -
sākumus padarīt atvērtus arī vietējiem cilvēkiem, nevis esam 
noslēgta grupa. Tāpēc vietējie ir laipni gaidīti,” uzsver Daiga.

***
Divu dienu vizītē Latvijā 

bija ieradies Eiropas Parlamenta 
priekš sēdis Dāvids Marija Sasoli 
(David Maria Sassoli). 

Augstais viesis apmeklē Baltijas 
valstis, lai atzīmētu to neatkarības 
atgūšanas trīsdesmitgadi. 19. au -
gustā, D. M. Sasoli Saeimas namā 
tikās ar Saeimas priekšsēdi Ināru 
Mūrnieci, lai spriestu par aktuā-
lajiem Eiropas Savienības izai ci-
nā jumiem un nākotnes per spek-
tīvām. Pēc tikšanās abu parla-
mentu priekšsēži piedalījās preses 
brīfingā. Turpinājumā Eiropas 
Parlamenta priekšsēdis kopā ar    
I. Mūrnieci piedalījās ziedu nolik-
šanas ceremonijā pie Brīvības 
pieminekļa. Viesojoties Latvijā,  
D. M. Sasoli tikās arī ar Valsts pre-
zidentu Egilu Levitu. D. M. Sa  soli 
apmeklēja Eiropas Savienī -bas 
māju, kur kopā ar jauniešiem 
piedalījās diskusijā par Eiropas 
nākotni.

***
Aglonas dievmātes 

starptautiskajā svētvietā 
noritēja Vissvētākās Jaunavas 

Marijas debesīs 
uzņemšanas svinības

Aglonas bazili kas sakrālajā lau-
kumā, pulcējot ticīgos un valsts 
gal venās amat personas, notika 
svētku galvenā Svētā Mise. Gal-
veno Svēto Misi šogad svētkos ce -
lebrēja pāvesta sūtnis Baltijas val-
stīs archibīskaps Petars Antuns 
Rajičs un Latvijas bīskapi. 

Svētku Svētajā Misē uzrunu 
teica arī Latvijas Valsts prezidents 
Egils Levits, kuŗš uzsvēra to, ka 
Latvija ir bagāta ar labiem cilvē-
kiem, un Aglonas svētkos ir ie -
spējams satikt ļoti daudzus no 
viņiem. “Esmu drošs, ka mēs 
katrs patiešām no sirds novēr-
tējam iespēju ierasties Aglonā, 
šajās dienās būt kopā klātienē un 
satikt cits citu dzīvās, cilvēciskās 
sarunās. Katru gadu mūs aizkus-
tina daudzie svētceļnieki, kas no 
malu malām pa Latvijas ceļiem 
dodas uz Aglonu svinēt šos svēt-
kus.Tas mudina apstāties ikdienas 
steigā un sīkumos un aizdomāties 
par patiesajām vērtībām un par 
prioritātēm. Esot šeit, Bazilikas 
laukumā, kopā, mēs atklājam, cik 
svarīgs un nepieciešams Latvijai  
ir ikviens no mums. Mēs neesam 
atstāti vieni un novārtā,” sacīja 
Levits. Prezidents atzina, ka šie 
svētki mudina apstāties un aizdo-
māties par patiesajām vērtībām. 
Savā uzrunā Levits pieskārās arī 
pandēmijai: “Šis laiks mums mā -
ca solidāritāti, atgādinot, cik ļoti 

esam atkarīgi cits no cita, izšķirī-
gos brīžos mūsu tauta ir solidāra, 
un arī šobrīd neviens netiks aiz-
mirsts, neviens netiks atstāts ma lā.”

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš (JV) Rīgas archibīskapam 
mētropolītam Zbigņevam Stan-
kevičam un Romas katoļu baz-
nīcas Rēzeknes-Aglonas diecēzes 
bīskapam Jānim Bulim adresētā 
vēstulē par godu Vissvētākās Jau-
navas Marijas debesīs uzņemša-
nas svinībām aicināja kopīgā lūg-
šanā stiprināt Covid-19 upuru ģi -
menes un sniegt svētību tiem, 
kuŗi pašlaik cīnās par savu dzī-
vību. 

Premjers vēstulē norādīja, ka 
sirdī un dvēselē viņš atrodas kopā 
ar minētajiem garīdzniekiem, lai 
godinātu Vissvētāko Jaunavu Ma -
riju un kopā aizlūgtu par Latviju, 
tās tautu, iedzīvotāju veselību un 
labklājību. “Dot gudrību šajā izai-
cinājumiem pilnajā laikā sadzir-
dēt vienam otru, atšķirt patiesību 
no izdomājumiem un visus vie-
not mīlestībā pret mūsu valsti,” 
rakstīja Kariņš. 

Viņš novēlēja, lai katoļu baz-
nīcas svinību dienas dod spēku 
un ticību kopīgam ceļam, sniedz 
pārliecību par to, ka, vienojoties 
domās un darbos, ir iespējams 
pārvarēt jebkuŗas grūtības un da -
rīt ļaudis un valsti stipru.

***
Kaŗa mūzejā atklāj izstādi 

par godu Zemessardzes 
30. gadadienai

1991. gada 23. augustā kā viens 
no pirmajiem atjaunotās Latvijas 
Republikas likumiem tika pie-
ņemts likums “Par Latvijas Re -
pub  likas Zemessardzi”, kas notei-
ca, ka Zemessardze ir brīvprātīgs 
militarizēts sabiedrības pašaiz -
sar  dzības formējums. 

Atskatoties uz 30 gadus gaŗo 
vēsturi, Kaŗa mūzejā tika atklāta 
izstāde – “Tad un tagad”, kā arī no -
tika īpašas pastmarkas izdoša na.

Zemessardze tika dibināta 
trauksmainā laikā, kad no jauna 
atgūtā Latvijas neatkarība vēl bija 
jānosargā, kad ar valsts spēkiem 
vien nepietika un bija vajadzīga 
visas sabiedrības iesaiste. Izstāde 
Latvijas Kaŗa mūzejā parāda Ze -
messardzes attīstības gaitu no tās 
pirmsākumiem līdz pat šodienai.

***
Ārkārtējā situācija 

pierobežā ar Baltkrieviju
Ārkārtējā situācija uz Baltkrie-

vijas robežas izsludināta no 11. 
au  gusta līdz 10. novembrim čet-

rās administrātīvajās territorijās: 
Ludzas novadā, Krāslavas novadā, 
Augšdaugavas novadā un Dau-
gav pils pilsētā. To paredz atbalstī-
tais iekšlietu ministrijas rīkojuma 
projekts. 

Lēmums par ārkārtējās situā-
cijas izsludināšanu pieņemts, ņe -
mot vērā konstatēto Latvijas – 
Balt krievijas robežas nelikumīgās 
šķērsošanas gadījumu skaitu un 
šo valsts robežas nelikumīgās šķēr-
sošanas gadījumu skaita straujo 
pieaugumu. Līdz šī gada 9. au  -
gus tam valsts robežu nelikumīgi 
šķēr sojušas 343 personas. Tostarp 
no 1. jūnija līdz 9. augustam aiz-
turēti 220 nelegālie migranti.

Vienlaikus lēmums pieņemts, 
pamatojoties arī uz kaimiņvalstī 
Lietuvā fiksēto nelikumīgās šķēr-
so šanas gadījumu skaitu uz Lie -
tu vas – Baltkrievijas robežas, kur 
līdz 9. augustam fiksēti 4112 ne -
likumīgi šķērsošanas gadījumi.

*
Ministru kabinets 17. augustā 

lēma par ātrāku robežas izbūvi uz 
Latvijas un Baltkrievijas robežas, 
pēc koalicijas sanāksmes žurnā-
listus informēja Ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš (JV). Viņš 
stāstīja, ka Iekšlietu ministrija 
(IeM) iesniegs izskatīšanai valdībā 
vairākus normatīvo aktu grozīju-
mus, lai nodrošinātu ātrāku un 
efektīvāku Austrumu robežas būv-
niecības gaitu. Pēc Kariņa teik tā, 
patlaban ir vairāki techniski un 
administrātīvi šķēršļi, kāpēc robe-
žas būvniecības darbi nenotiek  
tik raiti. 

***
Eiropas Padomes komisāre aici

na ievērot cilvēktiesības
Neatkarīgi no bēgļu, migrantu 

vai patvēruma meklētāju izcel-
smes valsts, saskaroties ar pēkšņu 
šo cilvēku ierašanos, ir ārkārtīgi 
svarīgi, ka Eiropas Padomes da -
lībvalstis pilnībā izpilda savas 
saistības, ko paredz Eiropas Cil-
vēktiesību konvencija, Konvencija 
par bēgļu statusu, kā arī citi spēkā 
esoši starptautiski instrumenti. 
Kā komentārā rus.lsm.lv norā dīja 
Eiropas Padomes cilvēktie sību ko  -
misāre Dunja Mijatoviča, šie in -
strumenti tieši tam ir domā ti – lai 
valstis arī ļoti sarežģītos apstāk -
ļos varētu rīkoties pareizi.

Mijatoviča skaidroja, ka šie 
instrumenti nozīmē – garantēt to, 
ka ieradušies cilvēki netiek at -
griez ti atpakaļ bez pienācīgas pro-
cedūras ar adekvātu aizsardzību, 
tostarp, kas attiecas uz jebkura 
patvēruma lūguma izskatīšanu, 
kā arī risku, ar ko atgrieztie var 
saskarties valstī, uz kuru viņus 
sūta atpakaļ, novērtēšanu. 

“Šajā ārkārtīgi polītizētajā situā-
cijā saistībā ar migrāciju ir īpaši 
svarīgi, lai Eiropas valstis sniegtu 
spēcīgu, principiālu atbildi, no -
dro šinot, ka ieceļojošo cilvēktie-
sības netiek pakārtotas ģeopolī-
tiskiem apsvērumiem,” norādīja 
Mijatoviča.

Komisāre skaidroja, ka tas at -
tiecas arī uz jebkuriem nožēlu iz -
raisošiem valstu mēģinājumiem – 
neatkarīgi no tā vai ir tā Eiropas 
Padomes locekle (Baltkrievija nav, 
bet Latvija tai pievienojās 1995. 
gadā – Red.) vai nav – aktīvi mu -
dināt neaizsargātus cilvēkus šķēr-
sot robežas, vienlaikus apzinoties, 
ka tas šos cilvēkus noved ārkārtas 

stāvoklī no humanitārās situāci -
jas un cilvēktiesību viedokļa, kā 
arī rada ievērojamu slogu valstīm, 
kuras tos uzņem.

***
Lūdz identificēt afgāņus un 
piešķirt viņiem patvērumu 
Aizsardzības ministrs Artis P a -

briks (AP) lūdzis identificēt tos 
afgāņu pilsoņus, kuŗi palīdzējuši 
Latvijas misijai Afgānistānā un 
izskatīt iespēju tiem piešķirt pa -
tvērumu. Viņš šādu lūgumu iz -
teicis Aizsardzības ministrijai un 
Nacionālajiem bruņotajiem spē-
kiem.

Pabriks bija aicinājis Iekšlietu 
ministriju (IeM) steidzamības 
kār tā izskatīt patvēruma piešķir-
šanu kādam Afgānistānas pilso-
nim, kuŗš ilglaicīgi nodrošinājis 
NATO valstu, tai skaitā arī Lat vi-
jas, kravu pārvadājumus uz mili-
tārajām bazēm Afgānistānā. To 
pierāda arī ārvalstnieka vēstulei 
Pabrikam pievienotās līgumu ko -
pijas. Latvijas uzņēmumi, kuŗi sa -
darbojušies ar šo personu, par 
viņu izsakās atzinīgi un līdzši -
nējo pieredzi vērtē pozitīvi – dar-
binieks strādājis godprātīgi, kra-
vas vienmēr nogādātas laikā, ja 
kāda arī nomaldījusies, vienmēr 
pielicis pūles, lai to atrastu. Ņemot 
vērā faktu, ka Afgānistānas pilso-
nis palīdzējis NATO sabiedro ta-
jiem Afgānistānā, viņam ar ģi  me-
ni izteikti dzīvības draudi, un cil-
vēks ir noraizējies, ka šie draudi 
arī var tikt īstenoti.
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Savukārt Miša Maiska (attēlā) 
vadībā kopā ar Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmiju notika 
čella meistarklase jaunajiem ta -
lantiem.  

***
Latvijas iedzīvotāji priekšroku 

dod popmūzikai un 
rokmūzikai

Latvijā mūziku ikdienā klausās 
vairāk nekā 90% aptaujāto iedzī-
votāju, taču tikai neliela daļa tērē 
naudu tās iegādei; vispopulārākā 
Latvijā ir popmūzika, tai seko 
rokmūzika, secināts Latvijas Iz -
pildītāju un producentu apvie-
nības (LaIPA) un socioloģisko 
pētījumu aģentūras “Kantar” 
veik tajā aptaujā par Latvijas sa -
biedrības mūzikas patēriņa para-
dumiem.

***
Ziņas īsumā

• Latvijas ekonomika rāpjas no 
bedres ārā un situācija uzlabojas, 
bet Covid-19 pandēmija nav bei-
gusies un riski saglabājas gan Lat-
vijā, gan globāli, intervijā aģen-
tūrai LETA sacīja Latvijas Bankas 
prezidents Mārtiņš Kazāks.

• Latvijas Universitātes (LU) 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātes (ĢZZF) zinātnieki de -
vušies ekspedīcijā uz Svalbāras 
archipelāgu. Šī būs jau astotā zi -
nātniskā ekspedīcija, kuŗu orga-
nizē LU ģeologi Kristaps Lamsters 
un Jānis Karušs.

• Valsts policija (VP) augustā 
aizdomās par kukuļa došanu 
ārstam, kā arī vakcinācijas pret 
Covid-19 imitāciju, par to pie pra-
sot un saņemot materiālu la bu-
mu, ir aizturējusi septiņas per-
sonas, informēja VP.

• Kāds Latvijas Romas Katoļu 
baznīcas garīdznieks par aktīvu 
vēršanos pret Covid-19 vakci nā-
ciju ticis atstādināts no amata, to 
Latvijas Televīzijas raidījumā Rīta 
panorāma atklāja Romas Katoļu 
baznīcas Rīgas archibīskaps – 
mētropolīts Zbigņevs Stankevičs. 

• Vienā no Latvijas trifeļu dār-
ziem Dabas mūzeja mikoloģe 
Diā na Meiere atradusi 90 gramus 
smagu vasaras jeb Burgundijas 
trifeli (Tuber aestivum sin. Tuber 
uncinatum), ziņo mūzeja pār-
stāvji.

Burgundijas trifele atrasta ve -
cākajā trifeļu dārzā Latvijā, kas 
izveidots 2008. gadā, kur stādīti  
ar trifeļu micēliju inokulēti ozoli 
un lazdas, kas atvesti no stād au-
dzētavas Francijā.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

partija,  2001. Jaunā Kristīgā par-
tija,  2002. Latvijas pirmā partija, 
2006. LPP/LC, 2010. Par Labu 
Latviju, 2011. Šlesera Reformu 
partija, 2014. Vienoti Latvi jai, 
2021.  Latvija pirmajā vietā.

Viena no kongresa dalībniecēm 
bija arī kādreizējā Saeimas de  pu-
tāte Linda Liepiņa, kuŗa kon gresa 
laikā tika izvirzīta Saeimas priekš-
sēdes amatam. Liepiņa sniedza 
“mū  zikālu priekšnesumu”, no -
dzie  dot dziesminieka, grupas 
“Ak    cents” dalībnieka un žurnāla 
Rīgas Laiks redaktora Valda Ābola 
dziesmu “Es esmu brīvs”. Uz Lie-
piņas priekšnesumu vienaldzīgi 
nepalika arī sociālo tīklu lietotāji.  

***
Latgales vēstniecībā Gors 

notiks festivāls 
“LNSO vasarnīca 2021”

No 20. līdz 22. augustam, Rē -
zeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 
norisināsies Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestra festivāls 
“LNSO vasarnīca 2021”. Festivā -
lā izskanēs koncerti kā maziem,   
tā lieliem mūzikas baudītājiem. 
Programmā –  Raimonds Pauls 
un naktstauriņi, pianists Luks 
Geņušs un Čaikovska ikoniskais 
Pirmais klavierkoncerts, eksperi-
mentētāja Matīsa Čudara jaun-
darbs, kā arī Intara Busuļa un Lat-
vijas Radio bigbenda tandēms, 
informēja LNSO pārstāvji.

***
Īrijas latviešu skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki 
notiks 2021. gada 29. augustā 
plkst. 13 Dublinas Bushy parkā. 
Svētki organizēti  ar Ārlietu mi -
nistrijas Diasporas atbalsta pro-
gram mas piešķirto financējumu. 
Piedalīsies vairāk nekā 100 lat-
viešu bērni un jaunieši, kuŗi dzī -
vo Īrijā. Pasākuma apmeklētāju 
skaits saskaņā ar spēkā esošajiem 
pulcēšanās noteikumiem Īrijā ir 
ierobežots, bet svētkus būs ie -
spējams vērot arī tiešsaistē.

***
Festivāla “Rīga Jūrmala”

apmeklētāji varēja baudīt piecus 
kamermūzikas koncertus un pie-
dalīties “Mūzikālajā vakarā ar Ek -
selenci” ar nesteidzīgu mūzikālo 
pikniku Rīgā, Kronvalda parkā. 

rēgulāra pret Covid-19 nevak ci-
nēto skolēnu testēšana, kā arī pa -
redzams, ka “klātienes mācības 
saistītos ar sejas masku valkāšanu”, 
to preses konferencē pēc Sadar-
bības sanāksmes atklāja premjērs 
Krišjānis Kariņš (Jaunā Vienotība) 
tomēr noteikumus valdība vēl 
precizēs. Kariņš akcentēja, ka no 
1. septembŗa visās Latvijas skolās 
sāksies mācības klātienē. Līdz ar 
to paredzēta rutīnas testēšana 
bērniem, kuŗi nav vakcinēti pret 
Covid-19 vai vīrusu pārslimojuši. 

“Rīt skatīsim algoritmu, kādā 
veidā, apstākļiem mainoties, katrā 
skolā notiktu klātienes mācības. 
Katras skolas atbildība būtu pie-
lāgoties konkrētajiem apstākļiem. 
Paredzams, ka klātienes mācības 
saistītos ar masku valkāšanu, bet 
detalizēti precizēsim vēlāk,” no -
rādīja premjērs. Viņš atzīmēja, ka 
katrā skolā ir savi apstākļi, tādēļ 
valdība neplāno pieņemt vienu 
algoritmu, kas jāievēro visām 
valsts skolām, bet gan IZM un 
Veselības ministrijas epidemio-
logu vadlīnijas, kas ļautu skolām 
pašām pieņemt lēmumus par 
mācību procesa organizēšanu.

Kariņš skaidroja: “Tas būtu 
katras skolas atbildībā – pielāgot 
Veselības ministrijas vadlīnijas 
saviem konkrētajiem apstākļiem. 
Mēs zinām, ka ir tādas skolas, 
kuŗas ir ļoti blīvas, visas klases ir 
pilnas. Ir skolas, kur klases ir ma -
zāk blīvas, un skolām ir iespējas 
variēt.”

***
Šlesers dibina partiju, 

kritizē valdību
Latvijā pie varas ir tik vāja val-

dība, kāda nav bijusi vairāk nekā 
30 gadu laikā kopš neatkarības 
atjaunošanas. Tā  topošās partijas 
“Latvija pirmajā vietā” (LPV) 
dibināšanas pasākumā sacīja po -
lītiķis, bijušais satiksmes ministrs 
Ainārs Šlesers. 

Šlesers arī pavēstīja, ka piedā -
vās pāriet uz jaukto vēlēšanu si -
stēmu, kur pusi deputātus jopro-
jām ievēlēs no partijām un pusi 
mažoritārajā sistēmā, kur cilvēki 
varēs kandidēt bez piederības 
partijai. Viņš nosauca preten den-
tus uz amatiem  jaunajā valdībā. 
Tie ir sabiedrībā  labi pazīstamas 
personības – Jūlija Stepaņenko, 
Vilis Krištopāns, Arnis Cimdars, 
Līga Krapāne, Linda Liepiņa, Ilze 
Jurča, Edmunds Zivtiņš. Parallēli 
tam, ka Ainārs Šlesers sevi izvir-
zījis Ministru prezidenta amatam 
un deputāti Jūliju Stepaņenko – 
prezidenta krēslam, kā Sporta un 
jaunatnes ministra kandidātam 
izvirzīts bijušais svarcelšanas čem-
pions un treneris Viktors Ščer-
batihs.

Paredzēts, ka 2022. gada rudenī 
paredzētajās Saeimas vēlēšanās 
Rīgas vēlēšanu apgabalā ar pirmo 
numuru startēs Stepaņenko, sa -
vukārt Šlesers kandidēs ar pēdējo 
numuru. Interesants ir Aināra 
Šlesera polītiskais CV: 1998. Jaunā 

vīriem. Kariņš sacīja: “Viņi palī-
dzēja mums, tagad mums būtu 
jā  sniedz palīdzība viņiem.” Kariņš 
atklāja, ka atbildīgās ministrijas  
ar sabiedrotajiem NATO patla-
ban strādā pie tā, lai identificētu, 
kuŗi cilvēki tie varētu būt, kuŗiem 
Latvijai būtu jāpalīdz.

Savukārt Saeimas deputāts 
Imants Parādnieks no Nacionā -
lās apvienības atzīmēja, ka saistībā 
ar palīdzēšanu afgāņiem katrs 
gadījums būtu jāizvērtē atsevišķi. 
Viņš pauda, ka palīdzības snieg-
ša nai vajadzētu būt tikai indivi-
duālos gadījumos, tai nevajadzētu 
nozīmēt plašu mēroga bēgļu vai 
patvērumu meklētāju uzņemšanu

Vērtēt katru situāciju aicināja 
arī veselības ministrs Daniels 
Pavļuts (Attīstībai/Par!), uzsverot, 
ka šajā “drāmatiskajā un traģiskajā 
situācijā mums ir pienākums pa -
līdzēt Afgānistānai”. Pavļuts uz -
svēra, ka Latvijai kā Eiropas valstij 
ir pienākums sniegt palīdzīgu 
roku un civilizētām metodēm 
palīdzēt patvēruma meklētājiem. 

Savukārt labklājības ministrs 
Gatis Eglītis (Jaunā konservātīvā 
partija) pēc koalicijas partneru 
tik šanās sacīja: “Es uzskatu, ka 
būtu atbalstāms lēmums par pa -
līdzības sniegšanu konkrētām per-
sonām, kas ir bijušas izpalīdzīgas 
mūsu kaŗavīriem vai amatperso-
nām Afgānistānā. Viņiem būtu 
jādod iespēja bēgļu statusu sa -
ņemt.”

Arī Valsts prezidents Egils Le -
vits norādījis, ka gan Latvijas, gan 
visas Eiropas Savienības (ES) un 
NATO ietvaros jāraugās, kā šajos 
traģiskajos apstākļos palīdzēt vis-
maz tiem konkrētajiem afgāņiem, 
kas savulaik ir palīdzējuši mums.

***
Militārajās mācības 

Baltron Squadex 2021
No 14. līdz 20. augustam Lie -

tuvas territoriālajā jūrā un eksklu-
zīvajā ekonomiskajā zonā notiks 
Baltijas valstu jūras eskadras 
(BALTRON) militārās mācības 
Baltron Squadex 2021. Mācībās 
piedalīsies Latvijas Jūras spēku 
stāba un apgādes kuģis A-90 Va -
ro nis, mīnu kuģis M-04 Imanta 
un patruļkuģis P-08 Jelgava, kā arī 
seši virsnieki BALTRON stābā. 
BALTRON komandieris ir Lat-
vijas Jūras spēku virsnieks ko -
mandkapteinis Krists Kristlībs. 
Viņš šā gada 19. janvārī amatā 
nomainīja Lietuvas Jūras spēku 
virsnieku komandkapteini An -
driusu Širvi.

***
Valdība  par mācībām klātienē 

Septembrī mācības klātienē 
pamatizglītības un vidējās izglītī-
bas iestādēs varēs uzsākt tikai tie 
skolēni, kuŗi būs ieguvuši darb-
spējīgu Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu, vai tie, 
kuŗi varēs uzrādīt negātīvu Covid-
19 testu. To 10. augustā, lēma val-
dība, tomēr šī iecere vēl jāapstip-
rina Saeimai.

*
Mācības klātienē varētu atsāk-

ties ar prasību valkāt sejas maskas
17. augustā, Izglītības un zi -

nātnes ministrija (IZM) valdībā 
piedāvāja algoritmu, kas paredzēs, 
kādā veidā no 1. septembŗa visās 
Latvijas skolās varētu atsākt mā -
cības klātienē. Tostarp, paredzēta 

***
“Viņiem ir samaksāti tūkstoši, 

lai atbrauktu uz Eiropu!”
Lietuva bēgļiem piedāvās 300 

eiro, lai viņi atgrieztos Irakā, jo tie 
pamatā ir Irakas bēgļi, kas tiek 
organizēti vesti uz šejieni, vai tāda 
taktika strādās? “Ir vairāki stāsti 
par to, ka cilvēkiem maksāja sim-
tiem, tūkstošiem eiro, lai viņi at -
brauktu uz Eiropu, nu, piedodiet, 
300 eiro lai aizbrauktu mājās –   
tas nav nopietni,” RīgaTV 24 rai-
dījumā “Preses klubs” sacīja 13. 
Saeimas deputāts Andrejs Judins 
(JV).

Andrejs Judins

Viņš saprot arī šo piedāvājumu, 
jo migrants ir jāuztur, jāmaksā 
pabalsts un pat, ja viņš nekva li fi-
cēsies statusam, būs jādomā, ka 
viņu transportēt uz dzimteni.

***
Baltkrievijas varas iestādes 

spiež migrantus pāri 
Latvijas robežai

Valsts robežsardze kopā ar Na -
cionālajiem bruņotajiem spēkiem 
(NBS) pēdējo dienu laikā uz Lat-
vijas un Baltkrievijas robežas 
konstatējusi vairākkārtējus gadī-
jumus, kad Baltkrievijas militari-
zēto vienību pavadībā pār Latvijas 
un Baltkrievijas robežu tiek mē  -
ģi nāts pārvirzīt migrantus no 
Tuvo Austrumu valstīm. To pie -
rāda sargs.lv rīcībā nonākušie 
Valsts robežsardzes darbinieku 
safilmētie videomateriāli no abu 
valstu robežas. Kopš šā gada jūlija 
Baltkrievijas varas iestādes apzi-
nāti organizējušas nelegālo mi -
gran tu plūsmu pār Latvijas un 
Lietuvas robežām. Šāda rīcība uz -
skatāma kā daļa no Baltkrievijas 
hibrīdoperācijas, kas vērsta pret 
Baltijas valstīm, Poliju, NATO un 
Eiropas Savienību. Videomate riā-
los redzams, ka Baltkrievijas mili-
tarizēto vienību pavadībā mi - 
g ran ti tiek pārvietoti uz Baltkrie-
vijas robežu ar Latviju, neļaujot 
tiem nokļūt atpakaļ Baltkrievijas 
territorijā.

***
Koalicija uzskata – būtu 

jāpalīdz tiem afgāņiem, kuŗi 
palīdzējuši mūsu kaŗavīriem
Koalicijas partneŗu pārstāvji, 

at  saucoties uz notikumiem Afgā-
nistānā, lielākoties uzskata, ka 
Latvijai būtu jāpalīdz afgāņiem, 
kuŗi iepriekš palīdzējuši Latvijas 
kaŗavīriem. 

Premjērs Krišjānis Kariņš (Jau-
nā Vienotība) norādīja, ka Latvijai 
būtu jāpalīdz tiem afgāņiem, kuŗi 
savulaik ir palīdzējuši mūsu kaŗa-

KANADA. 16. augustā Lat-
vijas vēstnieks Kārlis Eichen-
baums pasniedza Atzinības rak s-
tu Kanadas latviešu sabiedriska-
jai darbi niecei, Kanadas Latviešu 
centra Toronto bibliotēkas vadī-
tājai Aijai Zihmanei par perso-
nīgo ieguldījumu attiecību ar Ka -
nadu stiprinā šanā un nozīmīgu 
atbalstu Latvijas vēstniecības darbā ilgākā laika posmā. Aija Zih-
mane savā un visas KLCT bibliotēkas komandas vārdā izteica per-
sonīgu paldies vēstniekam K. Eichenbaumam un tautiešiem Latvijā 
par rūpēm un draudzību. Aija Zihmane uzsvēra, ka, dāvinot grā-
matas un atbalstot latviskuma uzturēšanu, vēstnieka Kārļa Eichen-
bauma atbalsts bibliotēkai un latviskumam palīdz uz  turēt kopīgu-
mu, neskatoties uz attālumu, palīdz turēties kopā.

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

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

Pirms gada, 2020. gada 9. au -
gustā, Latvijas kaimiņvalstī Balt-
krievijā notika valsts preziden - 
ta vēlēšanas. Tajās ar 80 % balsu 
uzvarēja toreizējais prezidents 
Aleksandrs Lukašenko. It kā uz -
varēja, jo tika saņemti ziņojumi 
par neskaitāmiem vēlēšanu re -
zultātu viltošanas gadījumiem. 
Arī pašu vēlēšanu kampaņu ne -
kādi nevarēja nosaukt par demo-
kratisku. Spēcīgākie opozīcijas 
kandidāti atradās ieslodzījumā, 
neatkarīgie mediji iznīcināti, pa -
kļauti iebiedēšanai un cenzūrai. 
Likās, ka pacietīgā baltkrievu 
tauta arī šoreiz samierināsies ar 
“neizbēgamo ļaunumu”. Un to -
mēr notika brīnums! Minskas 
un citu Baltkrievijas pilsētu ie -
lās izgāja simtiem tūkstoši cil-
vēku, protesti turpinājās vairā-
kus mēnešus. Valdošais režīms 
atbildēja ar brutālu spēku, tūk - 
s tošiem cilvēku tika aizturēti, 
pie kauti un spīdzināti. Šodien 
Balt krievijā neesot cilvēka, ku -
ŗam kāds radinieks vai paziņa 
nebūtu cietis šajos nemieros.

Un tomēr Baltkrievijas dikta-
tors noturējās pie varas. Kāpēc? 
Iemesli tam ir vairāki. Pirmkārt, 
valsts aparāts, armija, policija un 
drošības iestādes pagaidām ir 
Lukašenko pusē. Otrkārt, viņu 
balsta Krievija, tā palīdz gan po -
lītiski, gan saimnieciski. Savā 
ziņā Krievijai Baltkrievija ir tas 
pats kas komūnistiskajai Ķīnai 

Brīvības atslēga ir baltkrievu rokās
Ziemeļkoreja. Gan Baltkrievija, 
gan Ziemeļkoreja ir savdabīgas 
vasaļvalstis, kas nevarētu pa  stā-
vēt bez lielo aizbildņu, Krievijas 
un Ķīnas, atbalsta. Gan Baltkrie-
vija, gan Ziemeļkoreja tiek iz -
man totas kā šantāžas instru-
men ti – Lukašenko draud pār-
plū dināt Eiropu ar migrantiem, 
savukārt Kims demonstrē pa -
saulei savas raķetes un atom-
bumbas. Treškārt, Rietumi līdz 
šim nav bijuši pietiekoši vienoti 
iepretim Lukašenko režīmam. 
Ieviestās sankcijas ir maigas un 
neiedarbīgas. Pa daļai tas skaid-
rojams ar bailēm, ka pārmērīgi 
asa Rietumu reakcija tikai grū -
dīs Lukašenko vēl ciešākos Krie-
vijas apkampienos. Ceturtkārt, 
Baltkrievijas opozīcija ir vāja un 
neorganizēta, šajā valstī nav 
polītisko partiju. Pats Lukašenko 
sevi dēvē par “neatkarīgu polī-
tiķi”. Viņa vecākais dēls Viktors 
pārrauga valsts drošības dienes-
tus, savukārt jaunākajam dēlam 
Nikolajam jau tiekot gatavota 
“troņmantinieka” loma. Viss la -
bākajās diktātoru tradicijās!

Acīmredzot pārmaiņām Balt-
krievijā vēl nav pienācis laiks. 
Šajās dienās visa pasaule raugās 
uz Afganistānu. Vienu brīdi šķi-
ta, ka ASV prezidenta Džo Bai-
dena administrācijas stratēģis-
kais lēmums atstāt Afganistānu 
ir kļūda. Tagad redzam, ka tā 
bija vienīgā pareizā rīcība. Cits 

jautājums – vai tam vajadzēja 
no  tikt tik ātri un chaotiski. Nav 
iespējams bezgalīgi ilgi balstīt 
režīmu, kas tautai šķiet svešs un 
nevēlams. Pēc Rietumu bruņoto 
spēku aiziešanas Afganistānas 
valdības kaŗavīri tikpat kā bez 
pretošanās pameta savas pozī ci-
jas, nolika ieročus un padevās 
Talibāna kaujiniekiem. Tātad 
līdzšinējais Afganistānas režīms 
turējies vien uz “amerikāņu 
durkļiem”. Varbūt pēc pārdesmit 
gadiem situācija šajā valstī mai-
nīsies, bet pagaidām izskatās, ka 
afgāņu tauta vēl nav gatava dzī-
vot pēc Rietumu demokratiju 
standartiem.

Līdzīgi ir ar Baltkrieviju. Rie-
tumi var just līdzi baltkrievu 
tautas demokratiskajiem spē-
kiem, iedrošināt tos, pakļaut Lu -
kašenko režīmu sankcijām. Bet 
brīvības atslēga glabājas pašu 
baltkrievu rokās. Tikai viņu spē-
kos ir kaut ko mainīt. Un tad 
se ko jautājums – kad tas varētu 
notikt? Patlaban situācija šķiet 
visai bezcerīga. Lukašenko polī-
tiskie pretinieki ieslodzīti vai 
atrodas emigrācijā. Pēc pašiem 
pieticīgākajiem  vērtējumiem, 
Baltkrievijā ir ap 600 polītisko 
ieslodzīto. Tauta ir iebiedēta, ne -
atkarīgi mediji – iznīcināti. Opo-
zīcijas līdere Svetlana Ticha nov-
ska uzturas Lietuvas galvas pil-
sētā Viļņā, kur viņu apsargā Lie-
tuvas specdienestu aģenti. Vai 

tiešām nekādu cerību? Protams, 
ir! Atcerēsimies kaut vai notiku-
mus Baltkrievijas kaimiņvalstī 
Polijā. Lai apspiestu brīvās arod-
biedrības “Solidaritāte” vadīto 
strei ku kustību, 1981. gada 13. 
de  cembrī Polijas komūnistiskais 
režīms valstī izsludināja kaŗa-
stāvokli. Tā pirmajās dienās tika 
apcietināti ap 3000 režīma preti-
nieki, “Solidaritātes” vadītāju 
Lechu Valensu ieskaitot. Pagāja 
septiņi gadi. 1989. gadā Aust-
rum eiropas komūnistiskie režī-
mi sabruka kā kāršu namiņi. 
Polijā notika brīvas vēlēšanas, 
kuŗās absolūtu vairākumu iegu-
va “Solidaritāte”, bet Lechs Va  len-
sa kļuva par Polijas prezidentu. 

Arī Lukašenko režīms reiz 
kritīs, par to esmu pilnīgi drošs. 
Baltkrievija mainīsies un kļūs 
par demokratisku valsti, par Lat-
vijai draudzīgu un patīkamu 
kaimiņu. Bet pārmaiņām ir vaja-
dzīgs laiks. Pagaidām jārēķinās 
ar to, ka Baltkrievijas diktātors, 
cenšoties ieriebt saviem kaimi-
ņiem, var savārīt pamatīgas zie-
pes. 23. maijā Baltkrievijas gaisa 
telpā tika pārtverta un nosēdi-
nāta kompānijas “Ryanair” lid-
ma šīna, kas lidoja no Atēnām  
un Viļņu. Lidmašīnā atradās 
žur  nālists, Lukašenko pretinieks 
Ramans Pratasevičs, kuŗš tika 
izsēdināts, aizturēts un tagad 
gai da tiesu. Kopš jūnija Luka-
šen ko režīms veic kaut ko līdzī-

gu hibrīdkaŗam pret Lietuvu, 
iesūtot tās territorijā nelegālos 
robežpārkāpējus no Irākas, Sī  ri-
jas un Rietumafrikas. Pēc tam, 
kad šiem migrantiem tika ierā-
dīts arī ceļš uz Latviju, mūsu 
valdība nolēma izsludināt ār -
kār tas stāvokli četrās pierobežas 
pašvaldībās – Ludzas, Krāslavas, 
Augšdaugavas novados un Dau-
gavpils pilsētā. Pirmo reizi at -
jaunotās Latvijas valsts vēsturē 
ārkārtas situācija izsludināta 
ārējo draudu dēļ. Labi, ka situā-
cijas nopietnību sāk apzināties 
arī Rietumu pasaules līdeŗi. Pre-
zidents Džo Baidens 28. jūlijā 
Baltajā namā pieņēma Svetlanu 
Tichanovsku. Lai arī šī tikšanās 
bija īsa, tai bija milzīga simbo-
liska nozīme, reizē nepārpro-
tams signāls Lukašenko. Kas 
zina, varbūt pienāks diena, kad 
Latvijas prezidents Rīgas pilī 
sveiks Tichanovsku jau kā brīvas 
Baltkrievijas  prezidenti. Bet pa -
gaidām – apbruņosimies ar pa -
cietību.

 12. augustā man bija tas prieks 
būt Rīgas pilī uz konferenci, 
veltītu Latvijas otrā prezidenta, 
sabiedriskā darbinieka, savulaik 
aizsardzības ministra un Rīgas 
galvas, jurista, krietnā latvieša 
Gustava Zemgala 150. gads kār-
tai. Uz šo konferenci bija iespē - 
ja pieteikties jeb akreditēties 
ikvienam žurnālistam. Jūs neti-
cēsiet! – es biju vienīgā. Mani 
amata brāļi un māsas acīmre-
dzot bija devušies nopietnāku 
sižetu meklējumos. Lai tā būtu! 
Vakarā, kā parasti, ieslēdzu sa -
biedrisko televīziju, jo es tai uz -
ticos un tā man personīgi ir 
viens no objektīvākajiem infor-
mācijas avotiem. “Tīklos” nesi-
roju un, ziniet, ‒ iztieku. Redak-
cijā ik pirmdienu un otrdienu 
apmaināmies ar informāciju, 
cits citam stāstām, ko interesan-

Par Prezidentu kā valsts simbolu
tu esam izlasījuši. Pēteris Karl-
sons mūsu pastāvīgo rubriku 
“Latvija dienu ritējumā” veido, 
izmantojot LETA ziņas, uztica-
mus portālus un pārbaudītu 
informāciju. Plašākam un dziļā-
kam notikumu izklāstam aici-
nām uz intervijām nozaŗu spe-
ciālistus. Varam lepoties ar sa -
viem polītiskajiem komentētā-
jiem – Juri Lorencu, Salliju Ben-
feldi, Kārli Streipu. Ziņu precī-
zitāte ir goda lieta, tāpat kā Laika 
un  Brīvās Latvijas dibinātāju un 
zelta fonda autoru iedibinātā 
liberālā tradicija un trīs i prin-
cips – informēt, izglītot, izklai-
dēt. Un vēl arī audiatur ad altera 
pars princips, tiklab kā savas 
valsts goda un cieņas sargkareiv-
ja stāja. Cieši saistot to ar savu 
pašcieņu, ko labi apguvuši mūsu 
lasītāji, kas mūžu vadījuši de -

mokratiskās Rietumu valstīs.
Ko skatu un dzirdu pieminē-

tajā sabiedriskās TV ziņu raidī-
jumā, ar atkārtojumu nakts zi -
ņās un vēl nākamrīt? To, ka 
mūsu Valsts prezidenta Egila 
Levita reitingi ir zemākie, kādi 
jelkad atjau notajā Latvijā bijuši. 
Skaidrot aicināts SKDS – sa  bied-
riskās do  mas sta tistiķu kantora 
vadī tājs Arnis Kaktiņš. Viņš sa -
ka – jā, tā ir, laikam pie vainas 
Covid-19 un ar to saistītā krize. 
Un viss! Bet es (kas nekad nees-
mu aptau jāta, līdzīgi kā mans 
plašais so  ciālais loks, ieskaitot 
kollēgas, radus, draugus, ģime-
nes locek ļus) gribu zināt, kur 
smelta in  formācija – vai no so -
ciālo tīklu brašuļiem, vai tikt ap -
taujātiem gadījies tiem, kas ie -
priekšējās vēlēšanās iebalsojuši 
pašu ne  kva litātīvāko parlamen-
tu atjau notās Latvijas vēsturē, 
respektīvi, balsojuši  par popu-
listiem, lai neteiktu destruktī-
viem cil vēkiem tautas kalpu 
ama tos? Cik reprezentātīva biju-
si šī aptauja? Un vai sagadīšanās 
pēc šī ziņa par šābrīža Valsts pre-
zidenta reitingiem nāk tieši tai 
dienā, kad suminām otro prezi-
dentu, nenoliedzami vienu no 
spilgtā kajām personībām savas 
valsts vēsturē? 

Todien konferencē runāja Sa -
eimas vicepriekšsēde Dr. Dag-
mā ra Beitnere Le Galla. Augsti 
skolota, inteliģenta zinātniece 
un polītiķe, kas, atļaušos teikt, 
pārstāv intelektuālo mazākumu 

mūsu parlamentā. Viņa citēja, 
cita starpā, arī Platonu, ko atstā-
stu tuvu tekstam, ‒ ir jāaptur,    
no valsts varas jāizslēdz tie ļau-
dis, kas paši vēlas kļūt par valsts-
vīriem, bet jāatbalsta tos, kas 
nedomā par paša labumu un 
kam svarīgi ir saskatīt patiesību 
it visā. Gustava Zemgala dzīve 
un darbība pilnā mērā atbilda 
šiem kritērijiem – viņu bija ilgi 
jāpierunā balotēties amatiem, 
un viņa dzīves moto bija rūpes 
par citiem. Takta izjūta, lietiš-
ķums, ideāli, godīgums bija šī 
vīra raksturlielumi. 

Fēlikss Cielēns savulaik norā-
dīja – prezidenta autoritātes grā-
vēji grauj valsts cieņu un auto-
ritāti. Dr. Beitnere Le Galla pie-
minēja arī kādu it kā sīku fak -    
tu – laikraksta Jaunākās Ziņas 3. 
lappusē, tai gadā un mēnesī, kad 
prezidentam Zemgalam jubi -
leja, publicēts mazs artiķelītis     
ar mazu bildīti, starp divām 
ziņām – viena par to, ka Japāna 
ir 1. vietā pasaulē pēc mate riā-
lajām prasībām un otra ‒ par 
smagu katastrofu konservu fa -
brikā. Cik mūsdienīgi, vai ne? 
Demokratijai ir robežas, atgā di-
nāja runātāja. Protams, bet – tas, 
kā mediji respektē prezidentu, 
tomēr ir attieksme pret savu 
paša valsti. Vai spē jam novērtēt 
tos cilvēkus, kas no  stājas valsts 
pirmajās pozici jās, noliekot otrā 
vietā savu personisko karjēru  
un labklājību? Atcerēsimies Val-
di Dombrovski, kuŗš iepriekšē-

jās krizes gados stājās premjēr-
ministra amatā 2009. gadā, at -
stājot labi atalgotu un ma zāk 
stre sainu amatu Eiropar la men-
tā! Polītika ir nežēlīga, tiešām 
vajag ļoti stipru nervu sistēmu 
līdz ar augstiem ideā liem, lai ar 
to saistītu savu dzīvi. Bet ir jau 
arī citi motīvi, par nelaimi...

Un vēl. Mani pārņēma gluži 
cilvēcisks kauns, vērojot piemi-
ņas brīdi Meža kapos pie Gus ta-
va Zemgala atdusas vietas. Nekas 
neliecināja, ka Rīgas augstā rāte, 
konkrēti Pieminekļu aģentūra  
ar tā jauno vadību priekšgalā 
būtu pamanījusi viņu darbības 
sākumposma varbūt pašu sva -
rī gāko piemiņas dienu. Valsts 
otrā prezidenta un savlaik Rīgas 
galvas radi vēl iepriekšējā vaka -
rā steidza izzāģēt nokaltušo 
ko  ku zarus, lai daudzmaz cienīgi 
sagaidītu valsts un Rīgas augstā-
kās amatpersonas šī izcilā vīra 
piemiņas vietā. Orķestŗa fanfa-
ras nespēja noslāpēt rūgtumu. 

“Vēsturi un sociālos procesus 
virza ne jau likumi, bet perso-
nības”, citēju Dr. Beitneri Le 
Gallu un vēlos piebilst – mūsu 
pašu līdzdalība un attieksme arī.
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Mazliet no vēstures. 
2019.gadā Klāvs Zichmanis no 

Kanadas man atsūtīja varenu jo 
varenu Zēbergu [senāk rakstīja 
arī Seeberg] dzimtas koku, kas 
apliecināja, ka Zēbergu saknes 
Tukuma apkārtnē sameklējamas 
1760.gados, kad Tukuma novada 
Cērkstes muižas Aizpures pus-
muižas Žagaru māju gruntnieks 
bija Dīriķis, kuŗš vēl nebija iegu-
vis dzimtas vārdu. Laika gaitā viņa 
mazdēls Ansis kļuva par Ezer -
kauķu saimnieku. Šajā mājā, kas 
šobrīd atdzimusi jaunā veidolā, 
1855. gadā piedzima Andrejs Zē -
bergs, kuŗš Tukumā 1890. gadā 
sāka veidot iesala fabriku. Jau 
1893. gadā avīzes sludināja, ka  
A. Seeberga iesala fabrikā tiek 
laista tautās “karamel iesala kafe-
ja, ar daudz barojošu vielu satu-
ru, nekaitīga veselībai, ļoti garšī-
ga un katrā ziņā ieteicama īstās 
kafejas vietā”. Tā populāritātes 
ziņā pieņēmās spēkā, ko uz laiku 
pārtrauca ugunsgrēks, kas iznī -
ci  nāja ražotni līdz pašiem pama-
tiem, taču drīz vien to atjaunoja. 
Pirmais pasaules kaŗš atkaliņ no -
postīja fabriku. A. Zēbergs centās 
atjaunot ražošanu, bet ne visai 
sekmīgi, un tā 1933. gadā nonāca 
ūtrupē. Par jauno īpašnieku kļu-
va rūpnieks Ernests Tīdemanis, 
kuŗš pārvērta to par spirta brūzi. 
Arī Otrā pasaules kaŗa laikā fa  b-
rika krietni cieta, taču darbību 
atjaunoja. Tajā nodibināja arī-
dzan fermentu ražošanas cehu, 
un tā vārdu ar laiku deva visai 
fabrikai, pārdēvējot par Tukuma 
fermentu rūpnīcu, kas darbojās 
līdz tās likvidācijai 1999.gadā.

Visu kompleksu iegādājās pa -
zīstamais uzņēmējs Justs Karl-
sons, kuŗš nodeva to starptautis -
kā kultūras projekta “Tukku 
Magi” īstenošanai (nesaprotamie 
vārdi “Tukku Magi” ir viens no 
iespējamiem vārda “Tukums” iz -
celsmes variantiem, kas Baltijas 
somu valodā nozīmē vai nu “pa -
kalnu rindu”, vai arī “kaudžu kal-
nus”) ar mērķi izveidot pasaules 
kultūras centru šajā pilsētā. Šī 

Parallēlās līnijas krustojas Tukumā
starptautiskā projekta ietvaros 
bijušajā A. Zēberga iesala fabrikā 
ir iecerēts izveidot izstāžu zāli, 
iesaistīt tā darbībā jaunatni, tāpat 
arī izvietot 500 priekšmetu lielo 
afrikāņu tradicionālās mākslas 
kollekciju, ko Latvijai uzdāvināja 
Bostonas filantropi un kollekcio-
nāri Bobija un Tims Hamils 
(ASV). Šo projektu īsteno liela 
komanda, kuŗā ietilpst projekta 
dibinātājs latviešu gleznotājs Jā -
nis Jākobsons (kuŗš kopā ar sie vu 
gleznotāju Zoju Frolovu 20. gs. 
90. gados pārcēlās dzīvot uz ASV), 
kā arī valdes locekle Dace Penke. 
Vēl minams, ka to atbalsta mums 
labi zināmie mākslinieki Vija 
Celmiņa un Guna Mundheima 
ar dzīvesbiedru Bobu no ASV.

Par šo lielo projektu pagājušajā 
gadā padzirdēja scēnografa Arvī-
da un Margas Spertālu mazdēls 
Māris Binders. Spertālu ģimene 
ir cieši saistīta ar Zēbergu dzim-
tu, tāpēc ar saņemto dzimtas 
koku Māris Binders rosināja 
iepazīstināt gan šī projekta valdes 
locekli Daci Penki, gan Tukumu 
mūzeja enerģisko direktori Agri-
tu Ozolu. Jaunatklātais dzimtas 
koks atklāj, ka Zēbergi deva lielu 
ieguldījumu ne tikai Tukuma, 
bet arī visas Latvijas saimnie cis-
ka jā un kultūras attīstībā. Šī dzim  -

ta bija cieši saistīta ar Latvijas 
kuģniecību (viņiem piederēja rē -
dereja), no šīs dzimtas cēlies viens 
no pirmajiem Tirdzniecības un 
rūpniecības ministriem Jānis Zē -
bergs, viņa brālis Aurēlijs Zē - 
b ergs bija miera sarunu vadītājs 
sarunās ar Padomju Krieviju. 
Savukārt tērpu mākslinieces Mar-
gas Spertāles tēvs Dr. Jānis Kivic-
kis, kuŗš ieprecējās Zēbergos, bija 
Veselības departamenta direk-
tors, bet viņa pēcnācēji ir arīdzan 
mūziķi un citu nozaru pārstāvji 
un  joprojām turpina senču ie -
sākto ceļu.

Iegūtais dzimtas koks Agritu 
Ozolu rosināja caur vienas dzim-
tas vēsturi atklāt, ka latvieši nav 
tikai sērdieņu tauta, kuŗa gad-
simtiem nīkusi un kalpojusi sa -
liektu muguru kungu priekšā, 
bet tā ir bijusi arī veselīga un 
vitāla tauta, kas ieraksta spožu 
rakstu pasaules vēsturē. Caur vie-
nu dzimtu var atklāt tautas lik-
teņstāstus.

Tā vienā svētdienā mēs ar 
vārda brāli un viņa kundzi Daigu 
devāmies uz Tukumu apskatīt 
nesen atklāto izstādi “Parallēlās 
līnijas krustojas!”. Izstādes veido-
tāji vienā veselumā sasaista it kā 

nesavienojamas lietas – Zēbergu 
iesala fabrikas 150 gadu jubileju 
ar nesen nosvinēto Voldemāra 
Ma  tveja grāmatas “Nēģeru māk  - 
s la” simtgadi. Tās sakarā tukum-
nieki atceras savu mākslinieci 
Tairu Haļapinu, kuŗa pirmā Lat-
vijā sāka interesēties par šo izde-
vumu, pirmo, kas Eiropā sa -
rakstīts par afrikāņu kultūru. 
Līdz ar to gluži likumīgi šajā 
izstādē tiek parādīta neliela daļa 
no afrikāņu tradicionālās māk s-
las kollekcijas, kas ir uzdāvināta 
Latvijai. 

Izstādes veidotāji prasmīgi ap -
vieno neapvienojamo, atrodot 
kopsakarības. Ekspozīcija ir ne -
liela šauro telpu dēļ, taču ļoti pie-
sātināta, kas paver ceļu turpmā-
kajiem darbiem nākotnē. 

Nobeigumā jāpiemin, ka pa -
gājušajā gadā A. Zēberga iesala 
fabriku redzējām tikai tās apgu-
ves sākumā, bet šogad pārlie ci-
nā jāmies, ka te viss notiek – ska-
tījām brīvdabas fotografiju iz  stā-
di, visā territorijā bija pamanā -
mas pēdas no nesenām aktīvitā-
tēm. Arī pati ēka jau sakopta.

Prieks par to, ka šajā Latvijas 
mazpilsētā, radošiem spēkiem 
kopā sanākot, notiek šķietami 
neiespējamais – “parallēlās līnijas 
krustojas”, un pilsēta iegūst pa -
saules kultūras centra nozīmi.

A. Zēberga iesala ražojumi

Tukku Magi afrikāņu skulptūras

A. Zēberga iesala fabrika

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

St. Petersburg, Florida 33715
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

šos franču rakstnieka Andrē Mo -
 ruā vārdus, raksturojot valstsvī-
ru un krietnu cilvēku Gustavu 
Zemgalu viņa 150. gadskārtā, 
bija izraudzījies vēstures profe-
sors Ilgvars Butulis savā priekš-
la sījumā konferencē Rīgas pilī     
š. g. 12. augustā. Grūti iedomā-
ties trāpīgāku un atbilstīgāku 
raksturojumu – pēc tam, kad 
klāt esošajai auditorijai  tika pie-
dā vāti augsti kvalitātīvi valsts   
un zinātnes vīru un sievu referāti 
un uzrunas. (Konferenci pilnībā 
pārraidīja Latvijas sabiedriskās 
TV 4. kanālis, tā skatāma arī 
Valsts prezidenta kancelejas tī -
mekļ vietā www.president.lv.)

Kā atzīmēja prof. Toms Ķikuts, 
Latvijas Nacionālā vēstures mū -
zeja direktora vietnieks zināt-
niskajā darbā, “Gustavs Zemgals 
sava mūža gaitā bijis advokāts 
un notārs, sabiedriskais darbi-
nieks, polītiķis, Valsts prezidents, 
Saeimas deputāts, ministrs, Rī -
gas pilsētas galva. Atzīmējot viņa 
150. gadskārtu, noteikti ir vērts 
pārlapot viņa dzīves gājumu, iz -
ceļot viņa lomu daudzveidīgajā 
latviešu sabiedriskās un polī tis-
kās dzīves ainavā. (..) Ne mazāk 
svarīgs ir arī viņa personības 
piemērs, kuŗai kopīgais labums 
un iesaistīšanās sabiedriskajā 
darbā ir pašsaprotams.”

Liktenim ir labpaticies, ka sava 
Latvijas vēsturē nozīmīgā cilts-
tēva piemiņu dziļi emocionāli, 
silti un arī lietiski glabā G. Zem-
gala ģimene, kas tagad mīt ASV, 
bet mazmazdēls Mārtiņš An 
der  sons, pazīstams latviešu sa -
biedriskais darbinieks, ALAs un 
PBLA vicepriekšsēdis, bija klāt 
piemiņas pasākumos un snie -
dza uzrunas, raksturojot mūsu 
valsts otro prezidentu no ļoti 
tuva un personiska skatpunkta. 
Mārtiņa stāstītais ieguls vēstures 
annālēs kā svarīgs faktuālais un 
emocionālais pienesums, un do -
dam iespēju ar to iepazīties 
mūsu lasītājiem.  

“Augsti godājamais Valsts pre-
zidenta kungs!

Dāmas un kungi!
Gustava Zemgala pēcteču vār-

dā es izsaku sirsnīgu paldies par 
manam vecvectēvam izrādīto 
godu viņa 150 gadu jubilejā! Mēs 
labāk iepazināmies ar Gus tava 
Zemgala panākumiem ba  gāto 
dzīvi, ar viņa varbūt  mazāk zi -
nā majiem darbiem, amatiem un 
lomām mūsu valsts vēsturē.

Es vēlos mazliet akcentēt viņa 
raksturu un īpašības. Mūsu ģi -
menē Gustavs Zemgals nebija ne 
Valsts prezidents, ne Latvijas ne -
atkarības pasludinātājs, ne mi -
nistrs. Mūsu ģimenē viņš bija 
vectēvs, saukts par Dadiņu. Īsts 
ģimenes cilvēks ar labu humora 
izjūtu, kuŗš piekopa vienkāršu 
dzīves stilu, neatzina ārišķības 
un izvairījās no asumiem. Cil-
vēks, kas mīlēja dzeju, teātri, un, 
lai arī viņš bija pazīstams polī-
tiķis, lepni pats tirgoja savā dārzā 
izaudzētos ābolus Rīgas Cent rāl-
tirgū. Kā mana vecmāmiņa, viņa 
meita Anna, man bieži atgādi-
nāja, Gustavs bija cilvēks, kuŗš ar 
savu tiešo un atklāto pieeju cil-
vēku attiecībās, spēja sazināties 

“Viņš bija tāds pats kā visi, bet tāds, 
kā viņš, nebija neviens” ‒

ar visiem sabiedrības slāņiem – 
gan ar karaļiem, gan ar amat-
niekiem, gan arī ar kaŗavīriem, 
ne vienmēr ar vārdiem, bet arī ar 
savu rīcību. Cilvēks, kas rūpējās 
par citiem un kas ar savu degsmi 
spēja panākt rezultātu arī tad, 
kad cerības bija pavisam mazas.

Šī spēja nodibināt patiesu 
kontaktu ar citiem arī izglāba 
viņa dzīvi. Pirmā pasaules kaŗa 
laikā, pildot virsnieka pienāku-
mus Krievijas armijā, viņš ar ģi -
meni nonāca Kronštatē, kur, kā 
mana vecmāmiņa man reiz stā s-
tīja, vienā tumšā naktī,  īsi pirms 
boļševiku apvērsuma Krievijā,  
ģimenes dzīvoklī ieradās bars 
bruņotu kaŗavīru, kas ziņoja par 
pilsētā notikušajiem briesmu 
darbiem un aicināja Zemgalu 
drošībā rotā, teikdami: “Tu esi 
mūsu Tēvs, un mēs tevi sargāsim.”

 Spējas saprasties ar cilvēkiem 
viņam noderēja arī jau agrāk – 
1908. gadā, kad kādā  studentu 
biedrības ballē viņš no pirmā 
acu skatiena iemīlējās sievietē, 
kuŗa bija jau saderināta. Dros-
mī gi viņš paziņoja šīs sievietes 
iecerētajam līgavainim par sa -
vām cerībām un ar laiku pārlie-
cināja šo jaunkundzi saderinā - 
ša nos atsaukt. Šī sieviete – Emi-
lija – tajā pašā gadā kļuva par 
manu vecvecmāmiņu!

Lai gan mūs šķir paaudzes un 
gadu desmiti, mans vecvectēvs 
spēj sarunāties arī ar mani. Stai-

gājot pa Rīgu, es vienmēr piedo-
māju par viņu – vai tas būtu,  ejot 
pa Lāčplēša ielu, vai pastaigā-
joties pa Brīvības bulvāri, vai 
tepat Vecrīgā,  pa Vaļņu ielu, vai 
citur.

Vaļņu ielā,  ēkā, kur tagad at -
ro das Izglītības un zinātnes mi -
nistrija, Gustavam bija savs no -
tāra birojs. Tajā dienā, kad viņš 
tika ievēlēts par Valsts preziden-
tu,  vairākām viņa darbiniecēm 
acīs mirdzēja asaras – tik žēl bija 
šķirties no iemīļotā vadītāja. 
Tika teikts: “Labāku priekšnieku 
mēs nevaram iedomāties.” Ne -
zinu, par cik daudziem vadītā-
jiem mūsdienās tiek izlietas 
mīļas asaras...

Lāčplēša ielā tika celts Rīgas 
Jaunais teātris, un vēlāk pirmo 
rei zi uzvesta viņa drauga Raiņa 
luga “Uguns un nakts” un As -
pazijas “Sidraba šķidrauts”. Šis 
latviešu mākslas templis un kul-
tūras kanoni tapa, pateicoties 
Gustava neatlaidībai, gādājot ne -
pieciešamos prāvos līdzekļus, 
kad citi jau bija padevušies.

Brīvības bulvārī slejas mūsu 
valsts cēlais piemineklis. Tieši 
Gustava pūles novērsa Rīgas paš-
valdības ieceres Brīvības piemi-
nekli celt Daugavmalā, Ķīpsalā 
vai Klīversalā, un tie bija viņa 
mudinošie vārdi, kas palīdzēja to 
uzcelt par tautas saziedotajiem 
līdzekļiem laikā, kad sabiedrībā 
valdīja liela taupība.

1928. gada 18. novembrī, at - 
skatoties uz Latvijas valsts dibi-
nā  šanas dienu, Zemgals kādā 
svi nī gā uzrunā komentēja: “Pēc 
gad simteņiem nu radās apstākļi, 
kad varējām atgūt savu senču 
darbā un ziņās uzkrāto manto-

jumu. Tad visi, kas saprata laik-
meta svaru un nozīmi, sadevās 
rokās, … uzņēmās laikmeta pie nā-
kumus un ... pasludināja Lat viju 
par brīvu un neatkarīgu valsti.”

Es uzskatu, ka mana senča de -
dzīgums un centieni veidot Lat-
viju kā demokratisku, veiksmīgu 
un lepnu valsti, par ko esam 
šodien dzirdējuši, ir viņa man-
tojums, kas ir nonācis mūsu 
rokās. Viņa pieminētos laikmeta 
pienākumus uzņemties jūtu šo -
dien arī es un, es ceru, arī jūs.

Nobeigšu ar pēdējiem vār-
diem, ko mans vecvectēvs iztei -
ca saviem bērniem, īsi pirms 
devās Aizsaulē: “Es dzīvošu tik 
ilgi, kamēr mani kāds vēl pie mi-
nēs.”

Lai tas īstenojas,  un lai viņa 
dzīve un darbi iedvesmo un 
kalpo mums kā labs piemērs!

***
Pēc  Latvijas Nacionālā vēstu-

res mūzeja apmeklējuma Mār-
tiņš no sirds pateicās par lielo 
darbu, kas ieguldīts G. Zemgala 
piemiņas ekspozīcijas sagata vo-
šanā,  īpaši prof. Tomam Ķiku-
tam un viņa komandai par ie -
spēju sadarboties šīs izstādes 
tapšanā.

“Apmeklējot izstādi, es biju ļoti 
aizkustināts, ieraugot centrālo 
vizuālo elementu – villaines ap -
malīti,  kas  redzama uz katra 
stenda. Šai villainei ir īpaša vēs-
ture. To dāvināja Gustava sie vas-
māte savam znotam kāzu dienā. 
Tā viņam bija ļoti mīļa un bija 
līdzi visās Gustava gaitās gan 
frontē kaŗa laikā, gan ārzemju 
ceļojumos. Uzlikta uz  pleciem, 
tā viņam atgādināja par Latviju,  
un villaines siltums radīja īstu 
māju sajūtu. Kad Gustava dzīve 
gāja uz beigām, viņš šo mīksto 
villaini uzdāvināja savam zno-
tam, manam vectēvam Aleksan-
dram Ūdrim. Kad Ūdru ģimene 
devās bēgļu gaitās Otrā Pasaules 
kaŗa laikā uz Vāciju un pēc tam 
tālāk – aiz okeāna,  uz Ameriku, 
šī villaine turpināja būt kā tāds 
ģimenes talismans, kas sildīja un 
sargāja. Mana vecmāmiņa, Gus-
tava meita Anna, stāstīja, ka,  lie-
kot šo villaini ap pleciem,  viņa 
vienmēr jutusi tēva apskāvienu.

Arī es esmu jutis tās siltumu, 
jo, kad biju mazs un ciemojos 
pie vecmāmiņas, viņa vienmēr 
ar to klāja manu gultu.

1990. gadā šis ģimenes talis-
mans atgriezās Latvijā, un man 
ir prieks redzēt, ka villaine var 
atkal kalpot manai ģimenei, 
greznojot vecvectēvam veltīto 
izstādi.”

Publikāciju sagatavoja 
Ligita Kovtuna

Mārtiņš Andersons, Rīgas pilī uzrunājot konferences 
dalībniekus

Pie Gustava Zemgala portreta Rīgas pils prezidentu galerijā 
kopā ar Zemgalu ģimenei tuvu cilvēku Latvijā Hēliju 
Staņislavsku. Viņas vectēvs bija Gustava Zemgala draugs, 
domubiedrs un kollēga Rīgas domē
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Šīs Māras Zālītes dzejas 
rindas bija atminējies 
mūsu kultūras ministrs 
Nauris Puntulis, kuŗš sev 
ierasti īsā un spilgtā uz -
runā atklāja pirmo kon-
certu jaunajā Mežaparka 
estrādē, architekta Aus -
tŗa Mailīša meistardarbā 
Sidraba birzs. Koncerts 
notika sestdienas, 14. au -
gusta vakarā. Teiksmains 
vakars – pati daba bija 
sabiedrotā. Lai koncerts 
“BrāliBrāli” par godu le -
ģendārā koŗa un brāļu 
Imanta un Gido Kokaru 
kopējai 200. gadskārtai 
notiktu, drūmās un lie-
tainās dienas vakarā mā -
koņi pašķīrās, un bija 
skaista saulrieta iekrāsota 
dienas nogale. Koncerts 
sākās deviņos vakarā, pēc 
stundas, sākot satumst, 
krāsās ierotājās  Sidraba 
birzs gaismas – “drīz zilas, drīz 
zaļas, drīz sarkanas.” Skatītāju/
klausītāju pulks ar biļetēm un 
ielūgumiem sasēda proscēnijā 
krēslos, citi – zaļā zālītē, bet vēl 
citi klausījās tāpat aiz Meža parka 
sētas, aplaudējot tikpat kaismīgi, 
kā sēdētu “biļešu vietās”. 

Pirms koncerta aizskatuvē/
aiz estrādē atklāja tēlnieces Olgas 
Šilovas veidoto bareljefu slave-
najiem brāļiem, klātesot vai vi -
sam krāšņākajam Latvijas koŗ-
mūzikas ziedam – diriģentiem 
un virsdiriģentiem, kompo nis-
tiem, mūzikologiem utt. Prieks 
viņu vidū redzēt arī Amerikas 
latviešu koŗmūzikas un kokļu 
vēstnieku Andreju Jansonu. Bi -
jušo koŗa mākslinieku tikšanās 
skatītāju goda vietās, vakara va -
dītāju – mūzikologu Lienes Ja -
kovļevas un Oresta Silabrieža 
pēc satura un formas augst vēr-
tīgie teksti, sasaistot Latvijas koŗ-
diriģentu un kādreizējo Kokara 
koŗu dziedātāju sniegumu jau-
najā estrādē mūsu izcilo diri-
ģentu vadībā, kļuva par vienu no 
spilgtākajiem šīsvasaras kultūras 
notikumiem. 

“Sidraba birzs ir jauns kalns, 
kuŗā uzgavilēt,” teica Nauris 
Pun tulis. “Ar Kokaru diriģēto 
dziesmu spēku var uzcelt Gais-
mas pili un var atmodināt līdz 
šim klusumā esošo Sidraba bir -
zi. Šis koncerts ir mūs dāvana 
brāļiem un brāļu dāvana mums. 
Lai skan, dodot svētību Meža-
parka dziesmu svētvietai!” Pir-
mo dziesmu – Jāzepa Vītola 
“Gais mas pili” diriģēja visa noti-
kuma idejas autors, diriģents 
Romāns Vanags. Visi klātesošie 
klausījās, kājās stāvot. 

“Vismaz divas koŗdiriģentu 
paaudzes ir izaugušas brāļu Ko -
karu vadībā,”teica Rīgas galva, 
arī pārliecināts koŗdziedātājs 
Mār tiņš Staķis. “Koŗi ir mūsu vi -
zītkarte pasaulē, un konkurentu 
mums ir maz. Un šogad, Rīgas 
820. gadadienā dziesma mūs šeit 
atkal ir savedusi kopā.”

Krāšņo koncertu varēja skatīt 
Latvijas sabiedriskajā TV pirm-
dienas vakarā.

 “Cel augšā rokas, brāli Kokar,
  Un vairs nemūžam nenolaid!”                 

Māra ZālīteLIGITA KOVTUNA 

Pirms koncerta izmantoju ie -
spēju tikties un intervēt māksli-
niekus, kas brāļu Kokaru un  
“Ave Sol” gaitās bijuši kopš koŗa 
sākotnes un laikā, kad atjaunotā 
brīvā Latvija vēl bija tikai no -
jausmās, bet dziedātāji devās 
mākslinieciskajās tūrēs pa pa -
sauli. Daudzas no tām notikušas, 
pateicoties mūsu trimdas tau-
tiešu uzņēmībai, jā, arī drosmei, 
par ko “Ave Sol” mākslinieki 
joprojām ir pateicīgi un sūta 
sveicienus it visiem turpmākajās 
intervijās pieminētajiem un 
neminētajiem.

Aija Pizika, savulaik Jelgavas 
koŗa “Mītava” vadītāja, tagad 
mūzikas  skolotāja un koŗa diri-
ģente Jelgavas Spīdolas ģimna-
zijā. 

 

Korī “Ave Sol” dziedāju no 
1983. līdz 1994. gadam, tātad 
laikā, kad vēl tikai posāmies uz 
Latvijas neatkarības atjaunošanu, 
un braucieni uz ārzemēm, uz 
Ameriku, bija, tā teikt, inte re - 
san ti. Visspilgtāk prātā palicis 
tas, cik viesmīlīgi un jauki mūs 
tau tieši uzņēma. Piemēram, Ame -
rikā bija klāti galdi ar augļu krā-
vumiem, kas mums tolaik bija 
īsta Leiputrija, – bijām baudījuši 
ja nu kādu “eksotisko” augli ba -
nānu vai apelsīnu. Un vēl – Či -
kāgas latvieši mums dāvināja 
sarkanbaltsarkanus ziedu puš-
ķus. Mēs ar Ivetu ( tolaik Dzeni, 
tagad Gravu) dziedājām kopā ar 
Čikāgas Piecīšiem, ar Albertu 
Legzdiņu un Armandu Birkenu. 
Alberts ar sev raksturīgo humo-
ru aicināja, lai nāk dziedāt tās 
jaunākās. Un tā mēs tikām ar 
viņiem kopā uzdziedāt “Vec pie-
balgas ūdensrozes”. Es Čikāgā 

tiku uzņemta Cepurīšu mājās, 
un, izmantojot izdevību, sūtu 
vissirsnīgākos sveicienus Guntai 
un Tālivaldim!

Ko man nozīmē “Ave Sol” 
laiks? Jaunus, nebijušus iespai-
dus, jaunus draugus, ar kuŗiem 
joprojām ir tik labi satikties. Pie-
mēram, tai pašā Gaŗezerā, kur 
man nācies būt. Tagad ļoti pie-
trūkst tās neatkārtojamās tuvī-
bas un kopības, kas valdīja “Ave 
Sol” korī, bet iegūtā mīlestība uz 
mūziku, uz dziesmu, brāļu Ko -
karu personības starojums un 
ietekme attiecībā uz manu turp-
māko diriģentes karjeru jau ir 
neatņemama bagātība. Discip lī-
na, atbildība, izskats, skatuves 
kultūra līdz ar profesionālu dar-
bu bija stingri likumi.

Jānis Grigalis, tautas mūzikas 
speciālists, koŗdiriģents.

 

Korī “Ave Sol” esmu dziedājis 
no pirmās dienas, biju tā pirmajā 
mēģinājumā, Imanta Kokara uz -
aicināts. Esmu mācījies pie brā-

ļiem Kokariem, pie Gido – koŗ-
diriģēšanu, pie Imanta biju as -
pirantūrā un vēlāk kopā ar viņu 
arī strādāju. Līdz ar to vēl “mūŗa 
laikos” arī biju starp tiem, kas 
paši pirmie izbrauca uz Eiropu 
un pasauli, tostarp uz Ameriku, 
Kanadu, Japānu, kur rādījām 
Latvijas koŗa mākslu. “Ave Sol” 
šai ziņā bija karognesējs. Spilgtā 
atmiņā, protams, ir tikšanās ar 
latviešiem Amerikā, laikā, kad 
gaisā virmoja Atmoda. Tas pa -
liks atmiņā uz visu mūžu! Čikā -
gā man bija tas prieks dzīvot pie 
slavenā Piecīša Armanda Bir-
kena. Priecājos, ka viņš vēl jo -
pro jām dzied! Atminos arī kādu 
uzņemšanu ļoti bagātās latvie - 
šu mājās Kalifornijā, kur laipnie 
saimnieki bija uzaicinājuši citus 
tautiešus, kuŗu vidū bija gan arī 
tādi, ar kuŗiem sarunas īsti ne -
vedās. Bija zināmas  “aizdomas”, 
bet tas lai paliek humoram, ko -
pīgā noskaņa bija lieliska, drau-
dzīga, mēs baudījām izcilu vies-
mīlību. Starp spilgtākajām atmi-
ņām ir arī lidojums uz Ame-
riku... caur Sibiriju, kontrasts ir 
neizstāstāms! Tās divas dien -
naktis, ko pavadījām Habarov-
skā, guļot uz klona grīdas ar 
avīzi pagalvī, un tad – Aļaskas 
lidostas bāri, kuŗos daži no 
mums “aizsēdējās”! Bet uztrau-
kumi izrādījās lieki, jo no turie-
nes uz Losandželosu lidojumi ir 
gandrīz tikpat bieži kā Rīgas 

tramvaju reisi! Kavētāji bez 
lielām bēdām aizlidoja ar 
nākamo lidmašīnu, bet – 
bij’ mums, padomju zemē 
augušiem, to zināt?!

 Tagad esmu pensionārs, 
bet joprojām darbojos tau-
tas mūzikas laukā, man bija 
savi pienākumi skolu jau-
natnes e- dziesmu svētkos. 
Vairākus gadus vadīju Ķe -
ka vas kori “Mozaīka”, ar 
kuŗu daudzkārt bijām Ei -
ropā. Izmantojot gadījumu, 
sūtu sveicienus savai mā  sī-
cai Anitai Gaidei Kanadā! 
Pie viņas pavadīju skaistas 
dienas, kad biju tur kopā ar 
“Ave Sol”.

 Šorīt teicu sievai – man 
šajos svētkos jābūt, kaut vai 
rāpus! Tik daudz skaistu 
gadu pavadīts, gan kopā 
strādājot ar brāļiem Koka-
riem, gan mūzicējot un 
ceļojot ar “Ave Sol”...

Ilze Otardo (Dubere), koŗ di-
riģente, arī Valsts koŗa “Latvija” 
māksliniece, tagad dzīvo Italijā, 
vada  turienes latviešu kori “Sau-
le”, sevi dēvē par “pilna laika lat-
vieti”.

1988. gada 13. decembrī iera-
dos koŗī “Ave Sol”. Mani izrau-
dzīja Gido Kokars (Imants tolaik 
uzlaboja veselību Kanadā), un 
pirmie koncerti ar slaveno kori 
bija Ziemassvētkos. Un pirmais 
ārzemju brauciens ar kori bija uz 
Ameriku ( kas manā dzīvē bija 
tikai otrais ceļojums ārpus Lat-
vijas, pirmais bija ar kori “Dzin-
tars” uz Vāciju). “Atklāt Ame-
riku” lidojām caur Maskavu uz 
latviešu Dziesmu svētkiem Lo  s-
an dželosā 1989. gadā, kur gan 
dziedājām kopkorī, gan snie-
dzām savus koncertus. Tas bija 
saviļņojoši – redzēt, kā viena 
Amerikas debesskrāpju pilsēta 
pārvēršas vienā latviešu pilsētā: 
ielās skan latviešu valoda, vies-
nīcās vieni vienīgi latvieši! Ne -
ticami! Kultūršoks! Un vēl var tā 
vienkārši piezvanīt mammai uz 
Latviju, lai pateiktu, ka viss ir 
labi... Man tolaik bija 18 gadu, 
deviņpadsmito dzimšanas dienu 
svinēju Kanadā, Ingrīdas un 
Nikolaja Bulmaņu mājās, ģime-
nē, kas mūs burtiski apmīļoja. 
Ar viņu meitu Andru sarakstā-
mies joprojām. Montreālā dzī-
vo jām pie Tēraudiem. Joprojām 
atceros, kā viņi veda mani uz 
tirgu un pirka augļus, ko nekad 
dzīvē nebiju redzējusi. Tādas 
pavisam vienkāršas situācijas 
mēdz palikt tik spilgtā atmiņā... 

(Turpinājums 15. lpp.)
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem

Vēl atceros pusdienas ar Kal-
ni ņiem no Arizonas, kuplo uz -
ņem šanu Tīģeru mājās. Mēs, 
jaunās meitenes, uz šo dzīvi un 
cilvēkiem skatījāmies platām 
acīm un joprojām atminamies 
labvēlīgo un silto uzņemšanu.

Šodien koncertā Mežaparkā ir 
arī mans vīrs – italietis, kas ciena 
un atbalsta latviešu kultūru un 
manu darbošanos tajā. Šobrīd 
aktuālākais ir gatavošanās nāka-
majiem Eslingenas svētkiem nā -
kamgad, pirms Jāņiem, kur    
man uzticēts vadīt visu to darbu, 
kas saistīts ar koŗiem un dzie-
dāša nu. Priecājos, ka ar Latvijas 
valsts un PBLA atbalstu būsim 
tērpušies skaistos tautastērpos 
un labi iestudējuši savu reper-
tuā ru. Katrā ziņā priecājos arī, ja 
nāks klajā “Koŗa dziedātāja ro -
kasgrāmata” (Aivara Gaiļa re -
dak cijā), kas būs viena brīnišķī-
ga dāvana jaunajiem koristiem, 
ko nenogurusi aicinu pulkā!

Vita Kļaviņa, koŗdiriģente, 
šobrīd strādā projektos, kas sai s-
tīti ar dabas saglabāšanu. Dejo 
Arģentīnas tango.

 

Tas bija 1987. gads, kad mani, 
Mūzikas akadēmijas 3. kursa 
studenti, uzrunāja Gido Kokars, 
sev raksturīgā manierē sakot: 
“Šovakar mēģinājums – jūs esat 
uzņemta “Ave Sol” korī! Brau k-
siet uz Brazīliju!”  Tā sākās, un 
korī nodziedāju septiņus gadus. 
Esmu no Cēsu puses, un, vēl 
mā  coties Cēsu mūzikas vidus-
skolā, savai skolotājai teicu, ka 
gribētu dziedāt “Ave Sol”! ”Nez 
vai tevi ņems – tev ir tāda īpat-
nēja balss,” atteica skolotāja. Bet 
Kokari mēdza uzņemt arī balsis, 
kas nav izteikti “koriskas”, ne es 
vienīgā biju ar specifisku balsi, 
sevišķi altos. Tas bija liels un 
priecīgs pārdzīvojums – “Ave 
Sol” taču bija izredzēto koris, un 
es tiešām tā arī jutos. Turklāt biju 
meitene no laukiem, un šī dzīve 
korī ļoti daudz deva manai paš-
apziņai. Dzīve Rīgā, ārzemju 
ceļojumi... tā bija ne tikai “biļete 
uz pasauli” – tā bija “biļete” pro -
fesionālajā koŗa mākslā. Un arī 
gluži cilvēciski mums tika dota  
iespēja izjust, ka nebūsi viens,   
ka tev būs domubiedri dzīvē un 
profesijā.

 Brazīlijas tūre bija grūta, bet 
tik skaista! 40 dienas ceļā, sākot 
no Riodežaneiro, vēl arī Arģen-
tīna, koncerti Buenosairesas 
mil zīgajā operteātrī. Pacel skatu, 
bet balkoni vēl nebeidzas un 
nebeidzas! Turklāt pilni ar cil-
vēkiem. Tas nekas, ka dzirdēja 
runājam – atnākuši apskatīties 
krievu kori!  

Brazīlijā dzīvojām pie tautie-
šiem, kuŗi, mums par pārstei-
gumu, ļoti labi runāja latviski. 
Atminos “Vārpas” koloniju, Rio 
mitām arī hostelī, bet ar peld-
baseiniem, Arģentīnā – nelielās 
viesnīcās, citkārt tādos kā lauku 

rančo. No tā laika esmu aizrā-
vusies ar tango.

Šis koncerts ir manas skaistās 
jaunības atmiņas – nebija pro-
blē  mu, tikai mūzika un skaistie 
koncerti pa visu pasauli!

Andris Veismanis, diriģents, 
mācībspēks Latvijas Mūzikas 
aka  dēmijā, koŗa “Ave Sol” māk s-
linieciskais vadītājs.  

 

Koris “Ave Sol” manā dzīvē 
no  zīmē ļoti daudz, kaut vai tāpēc 
vien, ka bērnībā tēvs mani veda 
kā uz tādu brīnumu uz šī koŗa 
koncertiem. Kad pēc tam man 
bija iespēja mācīties pie profe-
sora Imanta Kokara un dziedāt 
viņa vadītajā korī “Dziedonis”,  
es to tā pa īstam novērtēju. Ļoti 
daudziem maniem kollēgām, 
kas dziedājuši “Ave sol”, noteikti 
ir bijis sapnis diriģēt šo kori. 
Man tāda iespēja bija.

Šodien man ir svētki, ko iz -
baudu. Atminoties koŗa Ameri-
kas braucienus, tās spilgtākās 
at miņas saistās ar gluži personis-
ku pieredzi – man nācās būt 
dienestā padomju armijā, un tas 
kontrasts – pēc šī ārprāta nonākt 
brīvajā pasaulē – vien ir neaiz-
mirstams. Tas, kā Amerikā tiku-
šas cienītas latviešu tradicijas, 
glabāta un kopta mūsu kultūra, 
kas prasa daudz laika un arī 
līdzekļu, man bija ļoti, ļoti liels 
pārsteigums. Un to es joprojām 
augsti vērtēju. Atminos, jau pir-
majā vakarā, kad ielidojām Bo  s-
tonā, mums bija tikšanās ar 
latviešiem, kas mūs sagaidīja ar 
jāņuzālēm un līgo. Tas arī sagrā-
va to barjeru, ko radīja KGB 
aģentu klātbūtne...

Un vēl – Imants Kokars ļoti 
prasmīgi un atraktīvi tika galā  
ar tām ”nodevām”, kas bija jā -

panes, lai mēs tur tiktu. Katrā 
ziņā mēs iemanījāmies savos 
koferos pārvest mājās gan Lat-
vijas karogus, gan dievtuŗu, gan 
citu “aizliegto” literātūru.

Vēlos nosūtīt sveicienus vi - 
siem Amerikas tautiešiem, kas 
mūs tik sirsnīgi uzņēma. Šova-
kar esmu priecīgs būt šajā at -
jauno tajā Mežaparka estrādē un 
priecājos, ka laikapstākļi arī 
mums ir labvēlīgi, lai varam svi-
nēt šos svētkus!

Maija Amoliņa, mūzikas žur-
nāliste.

 

“Ave Sol” manās atmiņās 
saistās ar izlaušanos. No visa tā, 
kas aizvadītā gadsimta 80. gados 
mūs saistīja. Mēs kopā ar Imantu 
Kokaru jau nu noteikti bijām 
celmlauži, un ne tikai koŗmūzikā. 
Laiks, kad mēs sākām – gan dar-
boties, gan arī doties pasaulē – 
bija laiks, kad mūsos skaidri bija 
atmodušās brīvības alkas, At -
moda strauji tuvojās, un izlau-
šanās attiecās arī uz mūsu per-
sonībām.

Radās iespēja redzēt plašāk, 
domāt plašāk, arī profesionāli 
izaugt.

Amerikas braucienos mūs uz -
ņēma tautieši, bija pat apzīmē-
jums ”profesionālie Latvijas vie-
su uzņēmēji”, ko attiecināja uz 
tiem, kas, neraugoties uz nievām 
(“krievu aģentus” uzņem!), da -
rīja visu to labāko, lai mēs, koŗa 
mākslinieki, justos gaidīti, ap -
rūpēti, kā mājās, pie savējiem. 
Paldies par to ikvienam, kuŗa 
mājās esam uzņemti! 

Pirmais, kas man nāk prātā, 
atminoties šos laikus, ir asaras 
acīs - gan mums, gan tautiešiem, 
kas mūs sagaidīja un klausījās. 
Plīvo pie mums aizliegtie brīvās 

Latvijas karogi, Kokaram un arī 
mums pilnas rokas ar ziediem 
sarkanbaltsarkanās krāsās, tik 
daudz, ka vicinājām tos kā ka -
rogus virs galvām. Skanēja arī 
“Dievs, svētī Latviju!”, un tie, kas 
zināja vārdus, dziedāja līdzi. Un 
tas bija laiks, kad mēs vēl neti-
cējām, ka tas iespējams arī Tēv-
zemē. Skaidri atceros, kā mēs 
asarām acīs to dziedājām Bra-
zīlijā, un brazīlieši, neko nesa-
prazdami, raudāja līdzi.

Neaizmirstama ir Amerikas 
latviešu atsaucība – viņi mūs 
pavadīja ceļos, uzņēma mājās, 
dā  vināja visu, ko vien vēlējā-
mies... Mēs nebijām zinājuši, ka 
pastāv arī tāds dzīvesveids (Či -
kāgā reiz pat mūsu meitenes 
pārveda ar privāto lidmašīnu!) 
un tāda attieksme. Paldies visiem 
par to!

Joprojām ar siltām jūtām at -
ceros Vilciņus Čikāgā, Spilnerus 
Pitsburgā, Bulmaņus Toronto, 
Zentu un Kārli Vanagus, visus, 
visus!

Bija jau arī jocīgi gadījumi – 
atceros, kā kāda kundze pār-
steigumā izsaucās: “Vai, Dieviņ, 
jūs jau izskatāties gandrīz tāpat 
kā mēs!” Nu tāds, acīmredzot, 
bija izveidojies priekšstats... Bija 
arī uzraksti – “Neaizraujieties! 
Viņi skaisti dzied, bet ir sūtņi...” 
Ko nu par to! Lai paliek humo-
ram! Manās atmiņās ir cēlās 
trimdas latvietes, kas uz koncer-
tu ieradās, saposušās tautas-
tērpos un atvērtām sirdīm.

 Iveta Grava, globālā latviete, 
mūziķe, darbojas dažādās Dzies-
mu svētku un Nacionālās operas 
sabiedriskās organizācijās.

“Ave Sol” korī (kopā ar Andri 
Veismani) tiku uzņemta neilgi 

pirms pirmā brauciena uz ASV 
un Kanadu 1987. gadā. Ko lai 
saka – tas mainīja manu dzīvi   
tik ļoti daudz, ka dažos vārdos   
to neizstāstīt un neaprakstīt. 
Cilvēcīgā skatījumā tas ārkārtīgi 
veicināja manu personības iz -
augsmi vērojot un mācoties no 
tā, cik profesionāli, atbildīgi, 
aizrautīgi, disciplinēti strādā 
ma   estro Imants Kokars. Viņš 
bija paraugs mums visiem. Un 
personīgā dzīvē maiņas bija vēl 
lielākas – Ņujorkā satiku savu 
mīlestību un dzīves draugu Ro -
bertu, ar kuŗu esam kopā jau     
30 gadus. Gravu ģimene tālajā 
1987. gadā nolēma uz vienu 
nakti savā mājā uzņemt “Ave 
Sol” jaunāko dziedātāju. Tā viņi 
vēl līdz šai dienai no manis nav 
tikuši vaļā. 

Visi “Ave Sol” braucieni ir ne -
aizmirstamu atmiņu pilni, bet, 
protams, lielākā burvība bija 
pašam pirmajam. Neizdzēšamā 
atmiņā, kuŗā varam kavēties 
kopā ar vīru Robertu, ir skaistā 
“Pūt, vējiņi” dziedāšana pie nak-
 s nīgā baseina Ināras un Edvīna 
Stota viesmīlīgajās mājās pēc 
koncerta Ņujorkā. Mēs, visi “Ave 
Sol” dziedātāji, bijām tik ļoti 
lutināti ar viesmīlību, mīlestību, 
draudzību katrā mājā, katrā 
pilsētā, kur mūs uzņēma. Sūtu 
mīļus sveicienus un lielu paldies 
par visu, ko mums devāt! Tas 
nekad nebūs aizmirsts! Ar dau-
dziem vēl tagad uzturu ciešas 
saiknes un priecājos atkal satik-
ties gan Latvijā, gan citur.

Pārfrazējot Raiņa “Lauztās 
prie des”, vēlos mums visiem un 
ikvienam novēlēt – lai kādi laiki, 
lai kādi vēji mūs mēģina šķelt vai 
lauzt, mums jāturas kopā, lai 
kopīgi tāles sniegtu, kur saule 
aust. Mēs esam viena tauta! Un 
tieši to mēs, “Ave Sol” dziedātāji, 
spilgti un neaizmirstami izju -
tām katrā mūsu tikšanās reizē ar 
tautiešiem, kuŗus satikām tik 
dažādās pasaules malās.

(Turpināts no 14. lpp.)
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem

KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvardu mīklas 
(Nr. 30) atrisinājums
Līmeniski. 5. Batists. 8. Sta-

gars. 10. Karot. 11. Flauta. 12. 
Ūdeles. 13. Baravikas. 14. Salaka. 
16. Acenes. 18. Nātre. 19. Sta -
rene. 22. Svarīgs. 25. Krauklis. 
26. Valmiera. 28. Tupeles. 30. 
Aslapes. 32. Liras. 33. Viesis. 36. 
Tanīns. 38. Tamerlans. 39. At -
vari. 40. Upmala. 41. Algot. 42. 
Slēpnis. 43. Emaljas.

Stateniski. 1. Strupa. 2. Istaba. 
3. Karūsa. 4. Rakete. 5. Balzaks. 
6. Skarene. 7. Krevetes. 8. Stakles. 
9. Skelets. 15. Kartupeļi. 17. 
Carnikava. 20. Turku. 21. Nulle. 
23. Velss. 24. Garde. 27. Mērs-
rags. 28. Tvirtas. 29. Slampas.   
30. Astarte. 31. Sēnalas. 34. Sla -
vēt. 35. Stirna. 36. Tsugas. 37. 
Namejs.

Līmeniski. 4. Senlaicīgs astro-
nomisks aparāts. 7. Irdeni saist-
audi, kas aizpilda zoba dobu -
mu. 8. Koraļļu sala ar seklu 
lagūnu. 9. Ražojumu tipveida 
paraugs. 10. Valstu apvienības. 
11. Salaspils valdnieks 13. gs. 13. 
Amerikas Kinoakadēmijas bal-
va. 18. Miezeri. 21. Apstrādāts 
dārgakmens ar reljefu attēlu. 23. 
Apdzīvota vieta Tukuma no  va-
dā. 24. Valsts galvaspilsēta Dien-
vid amerikā. 25. Skuju koki. 26. 

Bulta. 28. Rudens puķe. 29. Liel-
upes pieteka. 34. Liepu mizas. 
35. Jēdziens ķīniešu filozofijā. 
37. Pēcpusdienas atpūta dažās 
Latīņamerikas valstīs, Spānijā, 
Italijā. 38. Viduslaiku jūras buru 
kuģi. 39. Tēls V. Lāča romānā 
"Zvejnieka dēls". 40. Viena no la -
bākajām dabiskā kaučuka šķir-
nēm. 41. Sena spāņu tautas deja. 

Stateniski. 1. Vienāda. 2. 
Valsts galvaspilsēta Rietumafri-
kā. 3. Pilsēta Francijas dienvidos. 

4. Noslēgtas sabiedrības grupas 
Indijā. 5. Sadauzīt. 6. Halogēnu 
grupas ķīmiskais elements. 12. 
Sporaugs. 14. Valsts Eiropā. 15. 
Apdzīvota vieta Liepājas nova -
dā. 16. Stabi zvejas tīklu žāvēša-
nai. 17. Upe Kurzemē. 19. Iz -
meklē ta sabiedrība. 20. Zodia -
ka zvaigznājs. 22. R. Ezeras ro -
māns. 23. Amazones pieteka. 27. 
Vulkāns Sicīlijā. 30. Latviešu 
pianists (1918-1979). 31. Kredit-
iestādes. 32. Valsts galvaspilsēta 
Eiropā. 33. Garenisks krāvums. 
35. Atkritumi. 36. Mūzikāli drā-
matiski sacerējumi.

mūnistiskās varas sarkano bruģ-
akmeni ēkas priekšā.

Birkerta vīzija un mūzeja jau-
nās mājas ir pati vienkāršība. Un 
šajā vienkāršībā ir tās spēks. Tā 
ir archetipiskā gaismas cīņa pret 
tumsu, kas pazīstama un sap-
rotama visās pasaules kultūrās. 
Tā ir cīņa par brīvību, kas blakus 
dziesmai caurstrāvo mūsu vēstu-
ri un patriotisko dzeju kopš Tau-
tas Atmodas 19. gadsimtā līdz 
pat valsts atjaunošanai pirms 30 
gadiem.

Šī cīņa būs arī caurviju motīvs 
jaunajā ekspozīcijā, ko veidojuši 
mūzeja vēsturnieki kopā ar di - 
z aina biroju H2E. Tā saista Bir-
kerta vīziju ar ekspozīcijas stāstu 
par tautas nodibināto un veido -
to valsti, ko cenšas iznīcināt sve-
šās varas, bet kuŗa izdzīvo un 
atjaunojas.

Tas ir stāsts par valsts noār dī-
šanu, tautas apspiešanu, par pa -
ze mojumiem, ciešanām, par – 
holokaustu, lielāko masu slepka-
vību uz Latvijas zemes, par nāvi 
kaŗā, Gulagā, par tautas pakļau-
šanu iznīcībai izsūtījumā un ie -
ceļotāju kolonistu plūdos savā 
zemē, par centieniem Latviju 
iegrūst melnā vēstures caurumā. 
Bet arī – stāsts par izturību un 
spītu, par nepakļaušanos, par 
pretošanos un cīņu ar kaŗa un 
gara ieročiem. To spārno neiz-
dzē šamā atmiņa par noārdīto 
valsti, cerība un griba to atjau -
not – kā gaismas pavediens tum-
sas labirintā.

Vīzijas dzimst cilvēku galvās. 
Tās piepildās, ja nāk tie, kas tās 
īsteno. Mūsu mūzejam un tā 
jaunajām mājām tādu ir pārāk 
daudz, lai te visus uzskaitītu vai 
pieminētu. Tie ir ziedotāji, kuŗu 
skaits – tūkstoši; devums – mil-
joni. Tie ir dāsnie dāvinātāji, kas 
bagātinājuši mūzeja krājumu ar 
tūkstošiem dokumentu, piemi-
ņas lietu, rakstisko un video lie-
cību un mākslas darbu, kas mū -
zeja stāstu padara dzīvu.

Mūzejs savulaik tapa kā dāva-
na Latvijai. Valsts to ir pieņēmusi 
un atbalstījusi. Jaunais nams ir 
valsts financēts. Visi atjaunotās 
valsts prezidenti, visas Saeimas 
un ministru kabineti, visi kultū-
ras ministri ir atraduši veidus,  
kā atbalstīt mūzeja darbu un šī 
nama tapšanu. 

Man pašam bijis liels gods un 
nepārvērtējama iespēja dzīvot 
līdzi divām mūzeja vīzijām: Pau-
ļa Lazdas vīzijai 1993. gadā par 
mūzeju kā lielu vēstures grā -
matu, kas pasaulei stāsta patie-
sību par mūsu vēsturi.

Latvijas Okupācijas mūzejs saņem Nākotnes nama atslēgas
direktores un Okupācijas mūzeja 
bied rības valdes priekšsēdes ro -
kās tagad ir atslēga – uz šo namu 
un mūzeja saimes darāmo darbu.

Sarežģītais un grūtais celtnie-
cības ceļš ir galā. Nams tagad bez 
pagātnes ēnām un bažīgām nā -
kotnes cerībām var droši nest 
nosaukumu LATVIJAS OKU-
PĀ  CIJAS MŪZEJS.

Mūzejs un padomju okupā-
cijas upuŗu piemiņas memo r iāls 
tam blakus ir nešķirami saistīti. 
Kristapa Ģelža un viņa kolēģu 
veidotā “Vēstures taktila” guva 
iedvesmu no mūzejā iz  stādītā 
Mērijas Stakles lakatiņa. Bet ne 
tikai. Jau Birkerta skicēs bija 
iecerēta bērzu rinda. Tā sa  saucas 
ar bērzu stādījumiem 1941. gada 
deportācijas upuŗiem vairākās 
Latvijas vietās un sim bolizē 
bērza un tautas sīksto iz  dzī-
vošanas spēku, kas lauž ko -

ierakstīta tās okupācija!” teica 
kultūras ministrs Nauris Pun-
tulis.

Emocionālu uzrunu, atslēgas 
saņemot, teica Okupācijas mū -
zeja dvēsele, ilggadīgais mūzeja 
biedrības valdes priekšsēdis, lite-
rātūrzinātnieks Valters Nollen
dorfs.

“Iesākumā bija vīzija melnajai 
Latviešu sarkano strēlnieku mū -
zeja ēkai pievienot gaišu piebū -
vi, to noslēdzot ar stikla sienu. 
Architekts Gunārs Birkerts to 
ap  rakstīja kā Latvijas nesenās 
vēstures metaforu: no tumšās 
pagātnes uz gaišo tagadni un uz 
apskaidroto nākotni. Tas bija šo -
mēnes, 2001. gada augustā, pirms 
20 gadiem. Tā bija Birkerta dā  va-
 na Latvijas Okupācijas mū  ze jam. 

Un te mūsu acu priekšā ir 
nams, ko toreiz nosaucām par 
savu Nākotnes namu. Mūzeja 

13. augustā sabiedrības 
“Valsts nekustamie īpašumi” 
(VNĪ) vadība svinīgi nodeva 
atjaunotā Latvijas Okupācijas 
mūzeja kompleksa atslēgas 
eks pozīcijas ierīkošanai Lat
vie  šu Strēlnieku laukumā 1, 
Rī gā. Pārbūves rezultātā mū 
zejs ieguvis teju divas reizes 
plašākas telpas – telpas jauna
jai ekspozīcijai, mūsdienīgus 
darba kabinetus, speciāli aprī
kotas mūzeja krātuves un 
archīva telpas.

“Melns, balts, asinssarkans. Šīs 
ir tās trīs krāsas, ar kuŗām sim-
boliski rakstīts Latvijas 20. gad-
simta vēstures traģiskāko lappu-
šu stāsts. Ar šīm krāsām jaunvei-
dotais Latvijas Okupācijas mūze ja 
komplekss turpmāk piesaistīs  
un uzrunās katru, kas nāks šurp 
vai arī tikai ies gaŗām šai vietai. 
Paldies visiem, kas līdzdarbo-
jušies Latvijas Okupācijas mūze-
ja jaunā kompleksa tapšanā dau-
dzu gadu gaŗumā! Īpaša patei-
cība pienākas Okupācijas mū -
zeja biedrības valdei,  nenovēr tē-
jams ir latviešu trimdas ieguldī-
tais lielais darbs un ziedojumi, 
visus gaŗos mūsu valsts okupā-
cijas gadus uzturot pasaulē dzī -
vu Latvijas okupācijas faktu un 
līdz ar Latvijas atjaunošanu at -
vedot uz šejieni ideju par mūzeju 
un iedibinot to šeit kā dāvanu 
neatkarību atguvušajai dzimte-
nei. Lai Nākotnes nams kļūst par 
vēl spēcīgāku atceres vietu, kas 
stiprinās mūsu apņēmību veidot 
Latvijas nākotni baltu, nekad 
nepieļaujot tādas melnas lappu-
ses un tik daudz sarkanu asi ņu, 
ar kādām mūsu valsts vēsturē 

Gunāra Birkerta vīzijai, kas 
vēsturei dod simbolisku veidolu 
un telpas, kuŗās mūzejs var pie-
pildīt savu misiju atcerēties, pie-
minēt un atgādināt.

Esmu pateicīgs par iespēju 
palīdzēt šīm vīzijām īstenoties 
un saku paldies mūzeja saimei 
un it visiem, ar kuŗiem man bi -
jusi iespēja kopīgi strādāt, lai tas 
notiktu!

Mums ir sava valsts. Mums ir 
pagātnes pieredze. Tumšā pa  gāt-
ne ir pārvarēta, ceļš uz gaismu   
ir iezīmēts. Bet vēl pār tagadni 
krīt pagātnes ēnas. Tās atgādina: 
oku pācijas sekas nav pilnībā 
pār varētas. Un brīdina: spēki, 
kas centās mūs pazudināt mel-
najā vēstures caurumā vēl arvien 
darbojas.

Tāpēc ceļā uz gaismu atcerē-
simies un atgādināsim paši sev: 
• valsts ir vērtība, kas ik dienas 
jānosargā; • brīvība ir vērtība, 
kas ik dienas jānopelna.”

Vienotu ansambli ar atjaunoto 
namu veido tam līdzās esošais 
vērienīgais vides objekts – me -
mo riāls padomju okupācijas 
upu ŗu piemiņai “Vēstures takti-
la” 10 metru augstumā un 18 
me  tru platumā, kas ir kā simbo-
lisks apliecinājums saiknei starp 
šodienu un traģisko notikumu 
Latvijas vēsturē, kad 1941. gadā 
padomju režīms izsūtīja svešu-
mā vairāk nekā 15 tūkstošus Lat-
vijas pilsoņu. Memoriāls ap  rī-
kots ar speciālām audiovizuā -
lām iekārtām, kas veido skaņas, 
vibrā cijas un gaismas efektus, 
kas iekļausies Rīgas pilsētas vidē. 
Memoriāla skaņas risinājumus 
veidojis mākslinieks Voldemārs 
Johansons, atskaņotie represijās 
cietušo personu uzvārdi ir sinte-
zēti ar “Tildes” mākslīgā intelek-
ta technoloģijas palīdzību. Na -
ma priekšpagalmā uz Daugavas 
pusi sastādīti bērzi, tādējādi at -
spoguļot ideju par bērzu birzi, 
kas raksturo latvisko ainavu.

Latvijas Okupācijas mūzeja pār-
būvē, Padomju okupācijas upu-
ŗu piemiņas memoriāla kom-
pleksa izveidē un Strēlnieku lau-
kuma sakārtošanā ieguldīti līdz 
10 434 869 eiro, no tiem valsts 
budžeta financējums – 9 405 196 
eiro, Okupācijas mūzeja līdzfi-
nan cējums – 160 000 eiro, savu-
kārt Eiropas Savienības fondu, 
valsts budžeta un Rīgas domes 
līdzfinansējums sastāda 869 673 
eiro. 

Dzintra Bungs un Valters Nollendorfs

Mūzeja direktore Solvita Vība saņēmusi atslēgas
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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

S P O R T S

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

+371 28390346

Jāņa Daliņa atjaunotais sta
dions Valmierā

 Mareks Ārents

Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs

Aleksandrs Samoilovs un 
Jānis Šmēdiņš

Rolands Štrobinders

Valsts prezidents Egils Levits 
Valsts prezidenta balvas iz  cī
ņas vieglatlētikā atklāšanas 
ceremonijā Jāņa Daliņa sta 
dio nā

(Turpināts  20. lpp.)

PĒRK
PĒRKU ĪPAŠUMUS.
Tālr. +371 28650192.

Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtījumus iestādēm, kā arī komerciālos un personīgo mantu sūtījumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtījumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

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

Atjaunotajā Jāņa 
Daliņa stadionā 

un jaunuzceltajā manēžā 
notika Latvijas Valsts prezidenta 
balvas izcīņas sacensības viegl-
atlētikā. Divas dienas Baltijas 
valstu spēcīgākie vieglatlēti cī -
nījās gan individuālajās dis cip-
līnās, gan par spēcīgākās koman-
das titulu.

“Sacensības solījās būt spraigas 
un interesantas, jo sportisti gai-
dīja iespēju sacensties, lai sa -
sniegtu jaunus personīgos un 
komandu rekordus. Latvijas iz -
lase veidota un komplektēta pēc 
tās labākā sastāva. Turklāt Val-
mierā startēja arī vairāki Tokijas 
Olimpisko spēļu dalībnieki,” 
informēja pašvaldības pārstāve 
Zane Bulmeistare.

Atklājot Prezidenta balvas 
izcīņu, Egils Levits sacīja: “Es 
domāju, ka ikviens no mums – 
ne tikai valmierieši un sportisti, 
bet visi latvieši, igauņi un lie  tu-
vieši – izjūt prieku un lepnumu 
par to, ka mēs pirmo reizi varam 
būt šajā atjaunotajā Jāņa Daliņa 
stadionā. Esmu ļoti iespaidots, 
redzot šo stadionu. Valmiera ir 
Latvijas sporta galvaspilsēta, Lat-
vijas olimpiskais centrs. Liels 
paldies Valmieras novada paš-
valdībai, visiem valmieriešiem, 
protams, arī ievērojamajam 
valsts atbalstam par to, ka Val-
mierai ir šāds centrs. Tā nozīme 
gan ir daudz plašāka – tas ir visas 
Latvijas un Baltijas olimpiskais 
centrs. Mūsdienu standartiem 
atbilstoša vide ir iekļaujoša un 
atbalstoša, tāpēc mēs šeit no -
teikti redzēsim trenējamies arī 
mūsu parasportistus, no kuŗiem 

daļa jau devusies pārstāvēt 
Latviju paraolimpiskajās spēlēs 
Tokijā. Taču svarīgi un simbo-
liski ir tas, ka šī infrastruktūra 
būs pieejama visa vecuma ak  tī-
vās atpūtas un tautas sporta cie-
nītājiem. Visiem cilvēkiem, ku -
riem rūp veselīgs dzīvesveids.”  

Šogad sacensību norisē ir 
ieviesti vairāki jaunumi. Pirmajā 
dienā tika aizvadītas Prezidenta 
Jaunatnes balvas izcīņas sacen-
sības vieglatlētikā U-10 un U-12 
meiteņu un zēnu vecuma gru -
pās. Jaunieši sacentās skriešanas, 
mešanas un lēkšanas disciplīnās. 
Pēc Jaunatnes balvas izcīņas 
noslēguma norisinājās atjaunotā 
Jāņa Daliņa stadiona un jaunās 
vieglatlētikas manēžas atklāšana.

Pēc pirmās sacensību dienas 
Latvijas vieglatlēti ieņēma otro 
vietu. Vīriešu disciplīnās Latvija 
ar 64 punktiem pirmajā dienā 
bijusi labākā, ar 61 punktu seko-
jot Igaunijai un ar 55 punktiem 
– Lietuvai. Sieviešu disciplīnās 
vadībā ar 65 punktiem bija 
Igaunija, 58 punkti  bija Latvijai 
un 56 – Lietuvai. Individuāli augst-
vērtīgāko rezultātu sasniedza 
Mareks Ārents kārtslēkšanā.

Viņš uzvarēja ar rezultātu 5,50 
metri. Tas Starptautiskās Viegl-
atlētikas savienības (WA) dis cip-
līnas salīdzinošajās tabulās no -
vērtēts ar 1129 punktiem. Otro 
vietu ar 5,05 m ieņēma vēl viens 
mājinieks Jurijs Avsiščers. Jānis 
Leitis uzvarēja tāllēkšanā ar 7,69 
metru tālu lēcienu, sasniedzot 
sacensību trešo labāko rezultātu 
pirmajā dienā (1070 punkti). 
Otrs Latvijas pārstāvis Sergejs 
Soklakovs ar 6,52 metriem ierin-
dojās sestajā vietā.

Šķēpa mešanā ar 77,59 met-
riem uzvarēja Rolands Štro
binders.

Viņš par 16 centimetriem 
apsteidza lietuvieti Edi Matu se-
viču. Ar attiecīgi 1067 un 1065 
punktiem viņiem piektais un 

sestais augstvērtīgākais rezultāts 
sacensībās. Otrs Latvijas pār -
stā vis Gatis Čakšs ar 75,96 met-
riem (1044 punkti un desmitais 
augst vērtīgākais rezultāts pir ma-
jā dienā) ierindojās trešajā vietā, 
nodrošinot Latvijai uz  varu šajā 
disciplīnā.

Sievietēm Līnai Mūzei uzva-
rai pietika ar 56,74 metriem, 
Laini Donāni (49,70 metri), kuŗa 
ieņēma otro vietu, apsteidzot par 
vairāk nekā septiņiem metriem. 
Devītais augstvērtīgākais rezul-
tāts pirmajā sacensību dienā 
padevās uzvarētājai 400 metros 
Asnātei Kalniņai. Viņas rezul-
tāts 54,02 sekundes ir novērtēts 
ar 1049 punktiem. Madara Lun-
geviča ar 58,11 sekundēm ierin-
dojās ceturtajā vietā, sekmējot 
uzvaru Latvijai arī šajā disciplīnā.

Sieviešu konkurencē līdere 
cīņā par individuālo kausu pēc 
pirmās dienas bija lietuviete 
Aina Grikšaite, kuŗa trīssoļ lēk-
šanā uzvarēja ar 13,78 m tālu 
lēcienu (1095 punkti). Māra 
Grīva ar 13,04 metriem bija otrā, 
bet Jana Andersone palika bez 
rezultāta. 100 metros Līga Vec-
bērza ar 12,25 sekundēm bija 
ceturtā, Patrīcija Grosberga ar 
12,34 sekundēm – piektā, bet 
vīriešu konkurencē šajā discip-
līnā Roberts Jānis Zālītis ar 10,65 
sekundēm ierindojās trešajā un 
Artūrs Pastors ar 10,92 sekun-
dēm – sestajā vietā. 400 metros 
vīriešiem ar rezultātu 47,87 se -
kundes uzvarēja Austris Kar
pin skis, bet sesto vietu ar re  zul-
tātu 49,14 sekundes ieņēma 
Valērijs Valinščikovs.

Pirmās dienas izskaņā ko  man-
das sacentās 4x100 m stafetē. 
Latvijas sieviešu stafetes ko -
manda ar Patrīciju Grosbergu, 
Asnāti Kalniņu, Eviju Šēferi un 
Līgu Vecbērzu izrāva uzvaru 
finiša taisnē. Vīru stafetes 
sprintā Latvijas komanda ar 
Valēriju Valinščikovu, Robertu 
Zālīti, Oskaru Gravu un Artūru 
Pastoru ieņēma otro vietu (40,33 
s) aiz Igaunijas sprinta koman-
das (39,92 s).

Latvijas vieglatlēti Jāņa Daliņa 
stadionā Valmierā Prezidenta 
balvas izcīņā ieņēma otro vietu, 
bet individuāli augstvērtīgāko 
rezultātu sasniedza kārtslēcējs 

Mareks Ārents. Latvijas viegl-
atlēti izcīnīja 257 punktus, Igau-
nijai bija 295 punkti, bet Lietuvai 
– 250 punkti.

Eiropas 
čempionāts 

plūdmales 
volejbolā
Mūsu duetiem –

viena ceturtā vieta
Austrijas galvaspilsētā Vīnē ri -

sinājās Eiropas čempionāts plūd
males volejbolā pirmajā spēlē B 

apakšgrupas duelī Pļa  viņš/Točs 
ar rezultātu 2:0 (28:26, 21:18) 
pārspēja Šveices duetu Marko 
Kratigeru un Florianu Brīru.

Otrajā spēlē Pļaviņš / Točs 
zaudēja Perušičam/ Šveineram 
no Čechijas – 1:2 (24:22, 19:21, 
12:15). Cīņā par vietu ceturt-
daļfinālā viņi zaudēja Nīder-
landes duetam – Aleksandrs 
Brouvers/Roberts Mēvsens –, 
kas turnīrā bija izlikti ar 12. 
numuru – 0:2 (15:21, 18:21).

Aleksandrs Samoilovs un 
Jānis Šmēdiņš pirmajā spēlē ar 
rezultātu 0:2 (25:27, 20:22) 
zaudēja Ņikitam Ļjaminam un 
Tarasam Miskivam no Krievijas, 
bet otrajā spēlē pārspēja uk  rai-
ņus Jemeļjaņčiku/ Popovu –2:0 
(21:17, 32:30). 
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Laikabiedru zaudējums atstāj 
tukšumu ikdienas gaitā. Un tā 
vien šķiet, ka tas notiek sāpīgi 
biežāk. Bet ar Ingrīdu tas robs 
liek apjaust, ka zudusi ir ne 
vien draudzība, bet arī radošais 
devums, ko viņa veltīja plašākai 
sabiedrībai.

Viņa mīlēja visu skaisto. 
Skaista bija arī viņa pati. Jau-
nībā, Klīvlandes latviešu jau-
natnes izbraukumos, vienmēr 
varēja viegli atrast Ingrīdu, jo 
ap viņu pulcējās citi jaunieši, 
meitenes un zēni. Viņai ne  va-
jadzēja rotāties, jo viņas gaŗie, 
melnie mati bija krāšņums. 
Pievilcīga bija arī viņas la  bes-
tība un izpalīdzība. Vēl šodien 
viņas kādreizējā darba bied-
rene Guntra Graudiņa Santiago 
atceras, ka ar Ingrīdas ieteikumu 
Guntru, tikko Mākslas akadē-
miju beigušo darba meklētāju, 
pieņēma firmā, kur Ingrīda 
strādāja. Velta Šulcs piemin, ka 
Ingrīda vienmēr bija atsaucīga 
uz lūgumu papildināt ar zī  mē-
jumiem draudzes apkārtrakstus 
un citu organizāciju paziņoju-
mus un apkārtrakstus.

Ingrīdas dzīve nebija viegla. 
Sapņi nepiepildījās. Bet viņas 
darbi priecē un rotā daudzu 
cilvēku dzīves vietas. Skaistums 
remdēja piedzīvotās sāpes.

Pirms dažiem gadiem Maija 
Grendze, arī nu jau aizgājusi 
Aizsaulē (1927. gada jūlijs – 
2019. gada 20. augusts) atstājot 
aiz sevis lielu robu, sakārtoja 
vairumu Ingrīdas mākslas darbu 
grāmatā, kuŗas izdevniecību 
atbalstīja Ingrīdas studenšu 
korporācija “Varavīksne” un 
filistres Silvija Rūtenberga, 
Dzintra Kukaine un Ilze Resne. 
Atļaušos pievienot Maijas Gren-
dzes grāmatā iekļauto Ingrīdas 
dzīves aprakstu.

ANDA SŪNA COOK
Mākslai veltītais Ingrīdas 

Dāvis mūžs sniedzās no Rīgas, 

Atvadoties no Klīvlandes mākslinieces Ingrīdas Dāvis
(1929. gada 22. novembris – 2021. gada 25. marts)

Tad kļūsi vientulīgāks gads pēc gada
No tevis atšķelsies pēc drauga draugs.

(Rainis)
caur bēgļu gaitām un DP no -
metnēm Vācijā līdz Klīvlandei. 
Kopš bērna dienām viņai patīk 
zīmēt. Šo talantu viņa pilnvei-
doja Mākslas skolā Klīvlandē un 
privātās studijās. Mūža darbu 
lielākā daļa ir tapusi, strādājot 
“American Greetings” uzņē mu-
mā, kur viņas veidotās apsvei-
kumu kartītes ir vairākkārt 
apbalvotas. Līdzteku kartīšu zī -
mēšanai viņa illustrējusi maz-
grāmatiņas bērniem un kalen-
dārus. Viņas darinātie motīvi 
greznoja arī “American Greet-
ings” dāvanu ietinamo papīru 
un iepirkumu tūtiņas.

Grāmatā ievietoti paraugi no 
“American Greetings” firmai 
veidotajiem darbiem, kā arī 
zīmējumi latviešu izdevumiem. 
Ingrīda ir darinājusi vākus un 
stāstu illustrācijas bērnu žur nā-
lam, “Mazputniņš”. Vietējā lat-
viešu sabiedrībā viņas zīmējumi 
greznoja sarīkojumu un dzies-
mu svētku programmas, kā arī 
Apvienotās luterāņu draudzes 
ziņas. Sevišķi populāri un dau-
dzreiz izmantoti tika daiļie tau-
tumeitu un tautudēlu attēli.

Ingrīda dzimusi Rīgā, brīvās 
Latvijas laikā. Agrā bērnībā 
viņa piedzīvoja vairākas smagas 
traumas. Pirmā no tām ģimenes 
sabrukums, kuŗa rezultātā In -
grīda ar divām māsām – Lidiju 
un Aleksandru – nonāca tēva 
māsas, Dr. Lidijas Dāvis ap  gā-
dā, kamēr vecākā māsa palika 
pie mātes. Pirmajā komūnistu 
okupācijas laikā jaunai meite-
nei nāk vissmagākais trieciens 
– viņas tēvu noslepkavo Rīgas 
Centrālcietumā. Viņš bijis viens 
no komūnistu čekas upuriem, 
kuŗi bija apglabāti Biķernieku 
mežā. Tai laikā bez vēsts pazu-
dis arī tēva brālis, virsnieks Ni -
kolajs Dāvis. Šie pārdzīvojumi ir 
iekrāsojuši visu Ingrīdas dzīvi. 
Sekoja kaŗš un bēgšana uz 
Vāciju. Kaŗam beidzoties,1945. 

gadā Ingrīda, Lidija un Dr. 
Dāvis nonāca bēgļu nometnē 
Hersbrukā. Tur meitene atsāka 
kaŗa pārtrauktās skolas gaitas. 
Drīz māsa Lidija apprecas ar 
vācieti un paliek Vācijā, kamēr 
Ingrīda un audžumāte izceļo uz 
ASV.

Pirmā dzīves vieta šinī krastā 
ir Omahā, Nebraskas pavalstī. 
Tur audžumātei piedāvāts 
darbs, un viņa liek Ingrīdai 
iestāties žēlsirdīgo māsu skolā, 
kaut gan tāda karjēra viņai 
nemaz neinteresē. Drīzi pavērās 
iespēja pārcelties uz Klīvlandi, 
Ohio pavalstī. Neraugoties uz 
audžumātes protestiem, Ingrīda 
sāka strādāt “American Greet-
ings” uzņēmumā un pa vaka-
riem mācīties mākslas skolās, 
“Cooper School of Art” un 
“Cleveland Institute of Art”.

Ingrīda strādāja “American 
Greetings” uzņēmumā no 1950. 
gada līdz pensijai, sākumā kā 
“color separator” līdz sekmīgam 
mākslinieces postenim (designer/  
artist). Šie darba gadi Ingrīdai 
palikuši sevišķi mīļā atmiņā. 
Šķiet, ka tur viņa jutās labāk kā 
jebkuŗā citā sabiedrībā. Pat pēc 
pensionēšanās turpinās drau-
dzība ar lietuviešu kolēģi un 
viņa ģimeni.

Spēka gados viņa darbojās arī 
vietējā latviešu sabiedrībā: dejo-
ja tautas deju kopā un iestājās 
studenšu korporācijā Varavīk-
sne. Viņas abas ar audžumāti 
daudz palīdzēja radiem Latvijā, 
sūtot neskaitāmas pakas un 
naudas pārvedumus. Ingrīda to 
turpina arī pēc audžumātes 
nāves. Latvijai atgūstot brīvību, 
radās izdevība personīgi satik-
ties. Ingrīda apciemoja dzimteni, 
un māsas meitas brauca ciemos 
Amerikā. Mūža pievakarē saites 
ar sabiedrību irst, palikuši tikai 
daži tuvākie draugi. Arī kontak-
ti ar radiniekiem Latvijā ir 
minimāli. Tagad Ingrīda dzīvo 
viena un bezgala mīl savu kaķīti 
“Socks”.

MAIJA GRENDZE,
2016. gadā

Ingrīda atdusas Saulrieta 
(Sunset) kapos Klīvlandē

SILVIJA GRIGULE DŽONSA

UN KO NU?!
Grāmatas “Un ko nu?!” autore Silvija Grigule Džonsa ir Īrijas veclat-

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

Grāmata sarakstīta aizraujošā vēstījumā, at klājot arī vēsturisko un 
specifisko laikmeta fonu. Tapusi pēc 13 gadus vecās mazmeitas 
rosinājuma, tāpēc sarak stīta valodā, kas sa  protama arī pusaudžiem.

Cena – 30 USD Cena – 45 USD

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

Apraksti par filmām, kas stāsta 
par mums, pa  saules vējos iz  kai              -
sītajiem, – par krokodilu med-
nieku Dan  diju, Livonijas pus ķē-
niņu fon Fitinghofu, filmu „Es 
esmu latvietis”, kur vienuviet 
vai visas latviešu slavenības – 
Vaira Vīķe-Freiberga, Gunārs 
Birkerts, Laila Freivalde, Austris 
Grasis, Valdis Kupris, Andris 
Kārkliņš... 

ANITA UZULNIECE

„MANS KINO (UN) LAIKS”
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

ANITA SISENIS ASBERGS
Dzimusi 1944. gada 3. martā Zeltiņu pag., Latvijā,

mirusi 2021. gada 14. jūlijā Concord, NH

Mīļā piemiņā paturēs draugi
BENITA DIATCHENKO, RUTA HARRINGTON

IRĒNA SKREJĀNS-FIELDS, LILITA BOOTH
VELTA BĒRZIŅŠ, ZIGRIDA KRUČKOVS

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

VELTA TOMSONS, 
dzim. VIŠĶERS

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

Mīļā piemiņā paturēs
EDIS, ARNIS, INGRĪDA UN ĒRIKS AR ĢIMENĒM,

RADI KANADĀ, AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Mīlestība nekad nebeidzas...

Tava mīļa sirds nu klusē,
bet mūsu atmiņās tu
vienmēr, vienmēr dzīvosi.

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa 

zināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, pre 
cīzējot, vai paredzētie sarī
kojumi notiks, vai tie ir atcelti!

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

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

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). 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”. 
Sīkāku infomāciju par pasā ku-
miem var uzzināt Biedrības 
Facebook lapā vai, zvanot Dacei 
Nebarei. Tel: 917-755-1391.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in -
formāc.daļas vadītāja Una Vei-
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim

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

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook. -
com/ Čikāgas-Ciānas draudze 
2550-4389-7965-234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr.pr. Uldis Pūliņš. 

Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds.

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

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

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

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

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 

29. augustā-dievkalpojums ar 
dievgaldu. Dievkalpojumi no  -
tiek plkst. 11:00.

Džamaikpleinas Trīsvie nī
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615.

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

22. augusts. Dievkalpojums 
plkst. 10:00. Seko pusgada in -
formācijas sapulce un pikniks.

29. augusts. Dievkalpojums 
plkst.10:00.

5. septembris. “Labor Day” 
dienas nogale – dievkalpojums 
nenotiks.

Lūdzu ievērot – sākot ar 11. 
jūliju dievkalpojumi sāksies 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: 269-214-1010. Dr. pr. Ivars 
Petrovskis, tālr: 616-975-2705. 
Dievk. notiek 2x mēnesī 

10:00. Pēc dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv 

dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49006). Māc. Aija 
Graham. Dievk. notiek 10:00.

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

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

Klīvlandes apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lake wood, OH 44107) Drau-
dzes dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu dr.: 
Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
Dievk. notiek svētdienās 14:30.

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

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

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. notiek  Holy Trans figu-
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 gadī-
jumā, dievkalpojums notiks 
baznīcā.

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

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

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

Montrealas latv. Trīsvie nī
bas/Tervete ev. lut. dr.: Trinity 
Latvian Church (P.O. Box 39, 

Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700. 
www.draudze.org vai www.ter-
vete.org. pr. Jānis Mateus tālr.: 
514-481 2530, e-pasts: prez@
draudze.org.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: (Latvian 
Lutheran Church, P.O. Box. 
1008, Maplewood, NJ 07040) 
jūlijā dievkalpojumi draudzē 
nenotiek.

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

19. septembrī 11:00 Dievkal-
pojums ar dievgaldu Priedainē.

Dievkalpojumi notiek NJ 
Latviešu biedrības namā “Prie-
daine”, 1017 State Route 33, 
Freehold, NJ 07728, māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko. E-mail: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com, telefons: 908-638-1101.

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

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

NY.
St. Andrew bazn. 335 Reyn-

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

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

Freehold NJ.
Par dievkalpojumiem visos 

novados ziņosim vēlāk. Diem-
žēl nometnes dievkalpojumi šo 
vasaru būs tikai nometnes 
bērniem un personālam, ne 
viesiem. Ierobežojums ir do -
māts, lai saudzētu bērnus. 
Nometnē dzīvos, cik vien 
iespējams, “burbulī” noslēgti 
no ārpasaules.

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. Kon takt-
persona Mary Beth Dzirnis, 
mob. (989)781-1163. E-pasts: 
dzirnis@chartermi.net.

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

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

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 
63119). Dievk. vadīs Māc. Dace 
Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314 457 1830, kalninsirene@

gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 

Ave. N.E. Seattle, WA 98125). 
Dievkalpojumi notiek 10:30.

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

Dievkalpojumi Sietlā ir at -
sākušies klātienē.

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

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds. 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: 
svētdien, 15. augustā, 12. sep-
tembrī.

Bībeles stundas svētdienās, 
2:00 pm: 22. augustā, 29. au -
gustā, 5. septembrī, 19. sep-
tembrī, 26. septembrī.

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohns latvian.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.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane.

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

Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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(Turpināts no 17. lpp.)

S P O R T S

Latvijas plūdmales volejbolisti 
Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmē-
diņš cīņā par iekļūšanu Eiropas 
čempionāta ceturtdaļfinālā zau-
dēja Čechijas pārim Ondržejam 
Perušičam/Davidam Šveineram – 
0:2 (14:21, 13:21) piekāpās če -
chiem, kuŗi turnīrā izlikti ar otro 
numuru. Viņiem turnīrā – tāpat 
kā Pļaviņam/Točam devītā vieta. 

Tīna Graudiņa un Anastasija 
Kravčenoka sākumā uzvarēja 
divās spēlēs, triumfējot savā 
apakšgrupā. 

 Pirmajā spēlē ar 2:0 (21:17, 
21:17) tika pārspētas francūzie-
tes un otrajā – Polijas duets – 2:0 
(21:18, 21:16). Turpinājumā 
mūsu dāmu duets uzvarēja uz -
varēja čehietes Hermanovu/Stoh-
lovu (2:0) un iekļuva ceturtdaļ-
finālā. Ceturtdaļfināla spēlē vi -
ņas ar 2:1 (13:21, 21:16, 15:13) 
uzvarēja Vācijas sportistes Šan-
tālu Laburēru/Sinju Tilmani, 
iekļūstot pusfinālā, kur ar 1:2 
(15:21, 21:15, 11:15) cieta ne -
veiksmi pret Nīderlandes pāri 
Katju Stamu/Raīsu Shonu (15.). 
Cīņā par trešo vietu Tīna Grau-
diņa/Anastasija Kravčenoka cieta 
zaudējumu., ieņemot ce  turto 
poziciju tāpat kā nesen noti ku-
šajās Tokijas Olimpiskajās spē-
lēs. Latvijas duets, kas sacensībās 
izlikts ar ceturto numuru, bron-
zas finālā ar rezultātu 1:2 (21:14, 
17:21, 8:15) zaudēja Vācijas 
sportistēm Karlai Borgerei/Jū -
lijai Zūdai (12.).

Latvijas Futbola 
federācija (LFF),

 atzīmējot  100 gadu jubileju, 
21. augustā Skonto stadionā 
rīkos Leģendu spēli ar pašmāju 
un pasaules mēroga zvaigžņu 
piedalīšanos. Pasaules zvaigžņu 
komandas rindās savu dalību 
apstiprinājuši tādi leģendāri fut-
bolisti kā Luišs Figu, Florāns 
Maludā, Nunu Gomišs un citi.

Leģendu spēles plakāts
// FOTO: LFF

Žoržs Tikmers

Luka Banki // FOTO: FIBA.com

Latvijas basketbola valsts vie
nība // FOTO: FIBA.com

Savukārt Latvijas izlases sa -
stāvu komplektē pazīstamais 
treneris Aleksandrs Starkovs, 
kuŗa vadībā Latvijas valsts vie-
nība 2004. gadā piedalījās 16 
komandu Eiropas čempionāta 
finālturnīrā. “Iespēja tikties klā-
tienē ar pasaules mēroga zvaig-
znēm, ar savulaik vieniem no 
labākajiem futbolistiem pasaulē 
un Latvijā, var kalpot par iedves-
mas avotu jaunajiem futbo-
listiem, kā arī par to vēl tikai 
domājošiem bērniem. Futbols 
nav tikai spēle, tas ir sociāli 

nozīmīgs instruments, kas vieno 
dažādu tautību, rasu, reliģiju un 
fizisko iespēju cilvēkus, īsāk 
sakot – futbols ir brīnišķīgs,” 
sacīja LFF prezidents Vadims 
Ļašenko.

Latvijas sportistu 
sniegums Tokijas 

Olimpiskajās 
spēlēs 

vērtējams kā labs vai pat ļoti 
labs, tomēr uz kopējā fona 
negatīvi izceļas sporta veidu 
karaliene – vieglatlētika. Šogad 
Latvijas delegācijā bija gan maz 
vieglatlētu, gan viņu pašu snie-
gums – pieticīgs. Šādas atziņas 
Spried ar Delfi raidījumā sacīja 
Latvijas Olimpiskās komitejas 
prezidents Žoržs Tikmers kā arī 
sporta žurnālists Uldis Straut-
manis.

Tikmers uzsvēra, ka Latvijas 
olimpiskajā kustībā ir notikusi 
paaudžu maiņa, jo 26 no 33 Lat-
vijas sportistiem šīs bija pirmās 
spēles, un kopumā viņš sniegu-
mu vērtēja atzinīgi, gan pie-
bilstot, ka vieglatlētu sniegums 
prasa atsevišķu analizi. “Šeit ir 
gan skaitliskais samazinājums, 
gan arī kvalitātes samazinājums 
un ļoti daudz neatbildētu jau-
tājumu, kaut arī atbalsta mecha-
nisms un iespējas gatavoties, 
manuprāt, nebija sliktākas kā 
iepriekšējās olimpiskajās spēlēs, 
es pat teiktu, ka bija labākas,” 
kritisks bija Tikmers. Viņš atzi-
na, ka salīdzinoši vājo sniegumu 
nevar arī norakstīt uz Covid-19, 
jo tendence sportistu skaitam un 
sasniegumiem samazināties bi -
jusi vērojama pēdējās divās 
sezonās.

Tikmēr Delfi Sporta nodaļas 
redaktors Uldis Strautmanis Lat -
vijas delegācijas kopējam snie-
gu mam lika “stabilu astotnieku”, 
jo salīdzinājumā ar iepriekšējām 
olimpiskajām spēlēm Rio, šīs 
nesušas patīkamas izmaiņas. 
Runājot par vieglatlētu sniegu-
mu viņš atzīmēja, ka vairākas 
sportistes īsi pirms spēlēm gu  -
vušas traumas un nav pieda  lī-
jušās sacensībās vai ātri no 
sacensībām izstājušās. “Te nav 
pārmetums sportistiem, vairāk 
ir jādomā kopīgiem spēkiem par 
to, vai sportistam vispār ir jēga 
doties, jo tas apdraud tālāko 
karjēru. Tu atbrauc, neesi metusi 
vispār pusotru mēnesi šķēpu un 
pirmoreiz met šķēpu olim pis-
kajās sacensībās. Es uzskatu, ka 

tā ir diezgan vieglprātīga pieeja,” 
teica Strautmanis.

Strautmanis Latvijas sportistu 
snie gumu vērtēja ar septiņām 
no desmit ballēm, uzsverot, ka 
sniegums bijis labāks nekā prog-
nozēts, kaut arī šīs nav bijušas 
vēsturiski panākumiem bagā tā-
kās spēles Latvijai.

Latvijas basket
bolisti nodrošina 

vietu PK kvali
fikācijas turnīrā

Arēnā Rīga aizvadītas Pasaules 
kausa (PK) priekškvalifikācijas 
spēles. Pirmajā turnīra spēlē 
Latvija sagrāva Rumāniju ar 
108:72, spēli sākot ar 21:0 
izrāvienu,  otrajā spēlē ar 92:83 
apspēlēja Baltkrieviju, trešajā 
sacensībā pārāki ar 77:72 bija 
baltkrievi. Pēc divu apļu turnīra 
divas labākās komandas 
novembrī turpinās cīņu par 
ceļazīmi uz Pasaules kausa 
finālturnīru.

Pēc četru gadu pārtraukuma 
Latvijas valstsvienībai atkal 
pievienojās Dāvis Bertāns, pēc 
divarpus gadu pauzes – Jānis 
Strēlnieks. Trim spēlētājiem –
Rinaldam Mālmanim, Anrijam 
Miškam un Verneram Koham – 
oficiālu cīņu pieredzes valsts-
vienības sastāvā nav bijis, un viņi 
tika atstāti rezervē pirmajā cīņā 
pret Rumāniju.

Latvijas basketbolisti nākamajā 
spēlē vēlreiz uzvarēja Rumānijas 
vienību, nodrošinot vietu atlases 
nākamajā kārtā – 79:69 (15:17, 
30:13, 11:14, 23:25).. Pirmajā 
ceturtdaļā ritēja līdzīga spēle, 
Rumānijas izlasei spējot noturēt 
pāris punktu pārsvaru, tomēr 
otrās ceturtdaļas vidū Latvijas 
izlase panāca neizšķirtu 25:25 
un kāpināja savu dominanci 
laukumā, puslaika pārtraukumā 
dodoties ar 15 punktu pārsvaru. 
Trešajā ceturtdaļā Latvijas izlase 
turpināja dominēt, tomēr ceturt-
daļas vidū Rumānijas izlase pēc 
diviem precīziem soda metie-
niem pārņēma iniciātīvu, tomēr 
Latvijas izlase ceturtdaļas beigās 
joprojām bija vadībā ar 12 punk-
tu pārsvaru. Spēles pēdējo no -
griezni Rumānijas valstsvienība 
iesāka aktīvi, pirmajā minūtē 
gūstot četrus bezatbildes punk-
tus, tomēr pēc techniskā pār-
traukuma Latvijas izlase centās 
atgūt dominanci laukumā, lai 
gan arī Rumānijas izlase nepa-
devās. Nervozā spēles izskaņā 
Latvija nosargāja uzvaru.

Latvijas izlases rindās rezul-
tatīvākais ar 21 punktu bija Ri -
hards Lomažs un desmit punk-
tus guva Klāvs Čavars un Kris-
ters Zoriks. Pretiniekiem 17 
pun ktus iemeta Patriks Ričards 
un Raress Uta guva 13 punktus. 
Nespēlēja Jānis Strēlnieks, kuŗa 

vietā spēlei pieteikts Rinalds 
Mālmanis.

Latvijas basketbola izlase uz -
varēja arī pēdējā 2023. gada Pa -
saules kausa priekškvalifikācijas 
posma spēlē, sagraujot Balt krie-
vijas valstsvienību.

Bumba grozā pēc Mareka Me 
jera metiena // FOTO: Delfi

Mūsu basketbolisti uzvarēja ar 
rezultātu 83:60 (20:15, 23:20, 
24:16, 16:9). Otrās ceturtdaļas 
ievadā  desmit punktu pārsvaru  
sagādāja Mareks Mejeris (attēlā), 
kuŗš īsā laika sprīdī centās 
izpildīt divus efektīgus bumbas 
triecienus grozā no augšas. Me -
jeram pirmais piegājiens sa  nāca, 
bet ar otro mēģinājumu viņš tika 
pie diviem soda metieniem. 
Spēles pēdējās minūtēs Andrejs 
Gražulis papildināja punktu ražu 
savā karjēras rezultatīvākajā spēlē 
izlases sastāvā. Otra oficiālā spēle 
izlases sastāvā bija Rinaldam 
Mālmanim. Gražulis sakrāja 22 
punktus un deviņas atlēkušās 
bumbas, četri tālmetieni palī-
dzēja Dairim Bertānam tikt pie 
12 punktiem, bet pa desmit 
punktiem guva Dāvis Bertāns 
un Mareks Mejeris.

Latvijas valstsvienība ar čet rām 
uzvarām četrās spēlēs uzvarēja 
Rīgā organizētajā apakšgrupā, 
bet Baltkrievijas un Rumānijas 
izlases sadalīja otro ceļazīmi uz 
kvalifikācijas turnīra nākamo 
kārtu. Rumāņiem šajā spēlē bija 
nepieciešams panākums vismaz 
ar piecu punktu pārsvaru.

Banki: Tas bija 
tieši tas, uz ko 

cerējām

Latvijas vīriešu basketbola iz -
lase ir gandarīta, ka 2023. gada 
Pasaules kausa (PK) priekš kva-
lifikācijas ciklu noslēgusi ar čet-
rām uzvarām četrās spēlēs, uzsver 
valstsvienības galvenais treneris 
Luka Banki.  “Spēle bija laba – kā 
jau to gaidīju no mūsu koman-
das. Esam priecīgi, ka pabeidzām 
turnīru ar četrām uzvarām. Par 
spīti problēmām un sagata vo-
šanās procesa laikā zaudētiem 
spēlētājiem, tas bija tieši tas, uz 
ko cerējām,» Latvijas Basketbola 
savienība (LBS) citē Banki teikto.

Trenera prāt, šī bija unikāla 
vasara. Tika veidota komanda, 
strādājot ar jaunajiem spēlētā-
jiem un pamazām iesaistot pie -
redzējušos. “Veidojām jaunu va -
dības komandu. Esmu ļoti ap -

mierināts ar to, kā ritēji šis pro-
cess – nopietni un profesionāli. 
Izbaudīju katru procesa brīdi. 
Labs ievads svarīgākajiem izai ci-
nājumiem, kas mūs gaida nā -
kotnē,” teica Banki.

Jauna  grāmata 
„Gods kalpot 

sportam”

Sporta sabiedrībā populārais 
futbola tiesnesis Miķelis Rubenis 
ir vairāku grāmatu autors gan 
par pasaules futbola čem pio nā-
tiem, gan par sporta karaļa vēs-
turi. Viņš Latvijā sakopojis vie nas 
savas jaunākās grāmatas vākos 
gan publicistikā (žurnālā Sports 
u. c.) publicētos un vēl nepub-
licētos biografiskos pas tās  tiņus 
par līdz šim sporta dzīvē mazāk 
ievērotām, bet bieži kri tizētām 
svarīgām personībām – sporta 
spēļu treneriem, tiesne šiem, ve -
terāniem, visdažādāko profesiju 
apvienotājiem ar sacen sību tie  sā-
šanas vai trenēšanas ko  pumā 
nepateicīgo, pat it kā ar pamat-
darbu nesavienojamu hobiju. 

Par futbola treneri, kas aizved 
komandu līdz valsts čempiona 
titulam, bet kuru atlaiž no darba, 
par hokeja tiesnesi, kas četrus (!) 
gadus atzīts par labāko KHL 
čempionātā, pēc spēlē iegūtā 
smagā savainojuma un operā-
cijas atgriežas uz ledus, par fut-
bola vārtsargu Laimoni Laizānu, 
kas no Juglas aizceļojis un spē-
lējis Maskavā un Montevideo 
(grāmatas tapšanas laikā pāragri 
miris –M. R.), par sporta statis-
tikas lomu un nozīmi futbola 
vēsturē, aprakstot šī sabiedrībai 
neredzamā sporta darītāja pieredzi. 

Autoram vistuvākie sporta 
veidi, kuŗiem amatieŗa līmenī 
viņš gājis cauri, ir futbols, hokejs 
un basketbols. Bet, lai šī grāmata 
nebūtu tikai vīriešiem un par 
vīriešiem, pirmā vietā tās lap pu-
sēs ierādīta dāmai, kas 2019. gadā 
par mūža ieguldījumu sportā sa -
ņēma gada balvu – Latvijas Radio 
sporta ziņu moderātorei, slave-
nās TTT basketbola komandas 
dalībniecei Initai Kresai-Katkov-
skai. Tagad viņa sistemātiski 
ziņo arī par futbola jaunumiem. 

  Kaut arī Latvijas valstsvienībā 
sākusies cerīga „renovācija” un 
tās rezultāti vēl nav stabili 
iepriecinoši, platības ziņā fut-
bols šajos vākos aizņem galveno, 
lielāko vietu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


