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Zemessardzes 30. gadadienas svinības Jelgavā
21. augustā Jelgavā notika Ze -

messardzes 30. gadadienas svi-
nī bas ar militāro parādi, koncert-
uzvedumu “Mūsu zeme. Mūsu 
tauta” un Zemessardzes vienību 
militārās technikas, ieroču un 
ekipējuma izstādi. 

Svinības sākās ar aizsardzības 
ministra Arta Pabrika, Nacio-
nālo bruņoto spēku komandieŗa 
ģenerālleitnanta Leonīda Kalni-
ņa un Jelgavas domes priekšsēža 
Andŗa Rāviņa uzrunām Hercoga 
Jēkaba laukumā.

Biedrības “4. maija Dekla rā -
cijas klubs” iedibināto Valstis-
kuma balvu saņēmis mācītājs 
Juris Rubenis. Pirmā šāda balva 
tika pasniegta 21. augusta cere -
monijā, kas norisinājās Rīgas  
pilī Latvijas Republikas faktiskās 
neatkarības atjaunošanas 30. ga -
dadienas svinību laikā.

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece šajā pasākumā uzsvēra, ka 
ar Valstiskuma balvu tiks īpaši 
godinātas personības, kuŗu mēr-
aukla ir darbs valsts labā, kuŗas 
apzinās, ka valsts stiprināšana ir 
process, kas nekad nebeidzas. 
Saeimas priekšsēde to salīdzi -
nāja ar Latvijas Kultūras kano -
nu. “Tas ceļ dienasgaismā jau 

Pirmo Valstiskuma balvu saņem 
JURIS RUBENIS

aizmirstas vērtības un iedves -
mo nākotnes darbiem. Ir ētiskais 
un estētiskais ceļa rādītājs. Šis 
kanons ir sava veida kompass 
apmaldīšanās brīdī,” teica Ināra 
Mūrniece, uzsverot, ka “Val stis-
kuma balvu un tās tālāko attīs-
tību es redzu kā šādu kompasu, 
kā šādu bagātību krātuvi, kas 
palīdz mums reizē novērtēt un 
reizē iedvesmot tādai rīcībai      
un tādu vērtību radīšanai, kas 
palīdz stiprināt mūsu Latvijas 
valsti”.

(Mūsu laikraksta 12. lpp. 
publicējam Juŗa Rubeņa runu, 

balvu saņemot.)

Militārā parāde no Hercoga 
Jēkaba laukuma virzījās pa Lielo 
ielu līdz Lielupes pļavai pretī 
Jelgavas pilij. Parādi komandēja 
Zemessardzes komandieris bri-
gā des ģenerālis Egils Leščinskis, 
un tā bija vērienīgākā Zemes-
sardzei veltītā parāde kopš Ze -
messardzes dibināšanas.

Parādē piedalījās aptuveni 1000 
kaŗavīru un zemessargu no vi -
sām četrām Zemessardzes bri -
gā dēm, kā arī kaŗavīri un zemes-
sargi no Nacionālo bruņoto spē-
ku Sauszemes spēku Mechani-

zētās kājnieku brigādes, 3. kāj-
nieku bataljona un Militārās 
po licijas. Kaimiņvalstis pārstā-
vēja viesi no Lietuvas brīvprātī-
gās militārās organizācijas KASP 
(Krašto apsaugos savanorių pajė
gos) un Igaunijas Zemessardzes 
jeb brīvprātīgās Aizsardzības lī -
gas Kaiseliit.  Parādē piedalījās 
aptuveni 100 militārās technikas 
vienības, kas tiek izmantotas Ze -
messardzes vienībās dažādu uz -
devumu veikšanai. Spēlēja Zemes-
sardzes orķestris un Nacionālo 
bruņoto spēku Stāba orķestris.
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Nedēļas gudrība
“Cilāta dzelzs nerūsē, darbināts prāts nenoveco.”

Reinis Kaudzīte

Nedēļas teikums
“Jaunajos apstākļos atkal palielinās latviešu diasporas polītiskā nozīme - tā var un tai vajag 

atgādināt gan par savām, gan Latvijas interesēm. Ja tas būs nepieciešams, koordinēt 
sadarbību ar lietuviešu, igauņu, poļu, ukraiņu, citu Centrālās un Austrumeiropas tautu 
diasporu organizācijām.”

Žurnālists Juris Lorencs

Laika redakcija vienmēr ar lielu 
prieku publicē ziņas par latviešu 
izcelsmes jauniešu panākumiem 
izglītībā.

Šoreiz esam priecīgi paziņot, ka 
Ryan Erik Biks ar Cum Laude 
beidzis Ņujorkas universitātes Lin g -
vistikas fakultāti, saņemot baka-
laura gradu un turpina studēt, lai 
saņemtu maģistra gradu. Viņa di -
sertācija “A Novel Nanosyntactic 
Approach to Case in Latvian” tika 
mācībspēku augsti novērtēta un 
apbalvota.

Vēlēsim Ryanam spēku un iz -
turību sasniegt savus mērķus un 
nest Latvijas vārdu pasaulē!

Jaunākajā izdevuma "The 
Baltic Times" numurā pub
licēta plaša intervija ar Ivaru 
Slokenbergu, advokātu un 
Na  cionālās operas Ģildes pre
zidentu. Viņa portrets, kā 
redzams, arī rotā vāku. Pie
dāvājam mūsu lasītājiem 
fragmentus no šīs intervijas.

Do you feel more like an 
American or a Latvian?

(Grins) I would say I am in the 
middle of the Atlantic Ocean 
somewhere, but definitely feel 
more European and certainly 
identify myself with the Baltics 
and Latvia – due to my Latvian 
roots and having spent most of 
the last fifteen years in the 
Baltics. However, no matter how 
many years one may spend here, 
if one was not raised here or 
hasn’t at least gone to school 
here – there are many undercur-
rents in society one may never 
understand. So, I am still learn-
ing every day!

You are also involved with 
the Latvian National Opera 
Guild?

Yes, indeed, I am President of 
the Guild, which is a New York 
non-profit organisation. The 
Guild has raised about USD $1.7 
million over the years for the 
benefit of the Latvian National 
Opera and to promote the art of 
opera in Latvia. We are now 
conducting a $200,000 fundraise 
as the main sponsor of a new 
production of a Latvian opera, 

Hamlet, with opening night 
scheduled in January 2022.

My efforts for the Guild are 
volunteer work – this is my pres-
ent way of contributing to soci-
ety. Supporting the Opera sup-
ports Latvian culture and its 
image abroad, which in turn 
should promote tourism and 
good relations with other coun-
tries, which in turn should sup-
port investment.

futures depend on maintaining 
our populations, ensuring that 
our education and social sys-
tems are attractive for people to 
stay and build their families and 
businesses here, and entice many 
of those who have left, to return.

When was the last time you 
enjoyed your much-deserved 
vacation?

That’s an interesting question! 
Earlier I complained about being 
a soldier in a large law firm – 
subject to its edicts and the will 
of partners handing out assign-
ments. But now I am my own 
boss – not just as lawyer, but also 
with the roles of business devel-
oper, marketer, bookkeeper, the 
accounting guy – and when 
computer systems go down – 
I’m also the IT guy (laughs). All 
of these roles make this job a 
24/7 affair – but I would not 
trade it, as having a solo practice 
gives great flexibility, which I 
certainly enjoy – and now and 
then I do in fact reward myself 
with brief holidays. I am turning 
into a digital nomad – structur-
ing my systems and business so 
that I can work from anywhere 
– be it New York, Riga, Vilnius, 
Tallinn, the South of France or a 
Greek island (smiles). Our digi-
tal world makes such remote 
work possible – however, I am 
very much a people person, and 
cannot wait for the return of 
large in-person gatherings in 
Riga, Tallinn and Vilnius and 
make new business relationships 
and friendships.

Where do you see yourself 
next? Maybe in Latvian poli-
tics?

I have no current interest in 
entering politics, to be honest. 
I’d rather continue working in 
the private sector, helping Baltic 
companies grow into world-
leading companies, and through 
that grow prosperity for our 
countries and our people. One 
of my main concerns is demo-
graphics – our small nations’ 
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LIGITA KOVTUNA Šo stāstu stāstīt ir mūsu pienākums
17. augustā Rīgas pilī notika 

sarīkojums, kas parasti – kad 
ierasto dzīves ritmu neizjauc 
pandēmija – te notiek 14. jū -
nijā, dienā, kad latvieši piemin 
okupācijas varas represijas, 
šogad – 80. gadskārtu kopš iz -
vešanas 1941. gada 14. jūnijā. 
Pilī bija pulcējušies represētie, 
fonda Sibirijas bērni apzināti 
un kopā turēti, kā arī pulks 
jaunu un pavisam jaunu cil-
vēku, – bērni, kas piedalījās 
Fonda kārtējā domrakstu un 
zīmējumu  konkursā. Uzrunājot 
klātesošos, Valsts prezidents 
Egils Levits teica: 

”Katra nākamā diena mūs 
šķietami attālina no tiem tra -
ģiskajiem notikumiem, kādus 
tik daudzas latviešu ģimenes 
piedzīvoja pagājušā gadsimta 
40. un 50. gados. Latvijas valsts 
tad bija svešas un varmācīgas 
varas pakļautībā, nežēlīgi tika 
lauzti un neatgriezeniski tika 
sadragāti cilvēku likteņi. Taču 
tā ir tikai šķietamība, ka viss 
palicis tālā pagātnē. Laiks dziedē, 
bet laiks neatceļ un nepadara 
par nebijušiem pāri da   rījumus, 
noziedzīgu rīcību pret cilvē-
kiem, tautām un val stīm. Daļa 
no jums kā bērni kopā ar 
pieaugušajiem izgāja moku un 
pazemojumu ceļus izsūtījumā 
tālu no dzimtenes. Arī pēc at -
griešanās mājās pa  domju oku-
pētajā Latvijā jūs pieredzējāt, 
ko nozīmē dzīvot, apzīmogotam 
ar Sibirijas zī  mogu. Šis zīmogs 
tika uzspiests arī jūsu bērniem. 
Tas turpinājās līdz Latvijas 
valsts neatkarības atgūšanai. 

Tiklīdz atjaunojās Latvijas 
valsts, bija iespējams atjaunot 
arī vēsturisko taisnīgumu at -
tiek smē pret padomju režīma 
represētajiem cilvēkiem. Arī 
mūsu Satversmē ierakstīts, ka 
mēs pieminam svešo varu 
upuŗus, nosodām komūnistisko 
un nacistisko totālitāro režīmu 
un un to noziegumus. Tas 
nozīmē, ka valstij ir sava at -
miņu polītika, ka tiek sekmēta 
valsts un nācijas vēstures izpēte, 
ka atsevišķi notikumi un pro-
cesi tiek īpaši izgaismoti – jo tie 
ir pamatā mūsu valsts leģi-
timitātei, nosaka tās vēstures 
skatījumu un izpratni.

Šādas mazināmās tēmas 
mums šodien joprojām ir 
pretošanās padomju okupācijas 
varai un padomju perioda ko -
laboracionisms. Arī padomju 
deportācijas un citas PSRS 
veiktās represijas noteikti pil-
nībā vēl nav izpētītas un 
aptvertas kā mūsu pašu mājās, 
tā starptautiski. 

Valsti iemieso un veido tās 
pilsoņi. Mēs visi esam saistīti 
savas zemes un valsts, laikmetu 
un paaudžu pēctecības ķēdē. 
Šodienas Latvijā mēs aizvien 
vairāk apzināmies, cik svarīga 
ir katra Latvijas pilsoņa – liela 
vai maza, jauna vai veca – at  bil-
dība par Latviju un līdzdalība 
valsts norisēs. Šo pēctecīgumu 

uzteicami īsteno fonds Sibirijas 
bērni, veidojot dokumentālās 
filmas, izdodot grāmatas, rī -
kojot ekspedīcijas uz kādrei-
zējām izsūtījuma vietām, iz  glī-

citu radinieku atmiņas un viņu 
pārdzīvojumus vienmēr iekļau-
siet savā pasaules redzējumā. 
Mēs visi uz jums paļaujamies.”

Sarīkojumā piedalījās arī mūsu 
tautiešu bērns no Losandželo-
sas Eduards Kalniņš Zeltiņš. 
Eduards izpelnījās atzinību arī 
šīgada Sibirijas bērnu fonda 
zīmējumu un stāstu konkursā, 
un ieguva ne vien žūrijas at  zi-
nību, bet arī Laika speciālbalvu.  

Šo vasaru Eduards pavadīja 
Latvijas laukos, kur arī saņēma 
Laika grāmatu veltes. 17. au -
gustā viņš bija Latvijas gal ve-
najā pilī un piedalījās sarīko-
jumā. Eduarda zīmējumu ap -
lūkoja un augsti novērtēja 
Valsts prezidents.

Eduards teica: ”Es vēlos pa -
stāstīt par to, ka savā zīmējumā 
es attēloju Drēzdenes bum bo-
šanu, ko man pastāstīja vectēvs 
Imants Kalniņš. 1944. gada feb-
ruārī viņš to piedzīvoja savām 
acīm. Būdams mazs zēns, viņš 
nesaprata, kas notiek, vien re -
dzēja spožās ugunis. Šī atmiņa 
vectēvam bija ļoti sāpīga, un es 
to vēlējos ar savu zīmējumu 

kajiem vēstures notikumiem 
turpina domāt bērni un jau-
nieši, sacerējumos un zīmēju-
mos atainojot savus priekšsta-
tus par citu bērnu reiz pār-

būs, neviens šodien nevar pa -
teikt. Tomēr viens gan ir skaidrs 
– no jums reiz būs atkarīgs, 
kāda vieta Latvijas vēstures 
stāstā būs Sibirijas bērniem un 

Zīmējumu konkursa žūrijas vadītāja, māksliniece, tēlniece Regīna Deičmane: ”Bērniem ir 
izdevies citkārt emocionālāk nekā ”īstiem” māksliniekiem attēlot to drāmatismu un sāpes, ko 
tolaik piedzīvoja viņu vienaudži...”

Eduards Kalniņš Zeltiņš (centrā) kopā ar citiem jaunajiem 
māksliniekiem

Domrakstu žūrijas vadītāja Liveta Sprūde kopā ar konkursa uz  va -
rētājiem, kuŗiem bija gods lasīt Rīgas pilī savu darbu fragmentus

Valsts prezidents Egils Levits, Dzintras Gekas stāstījumā klausoties

pastāstīt citiem.” Un vēl viņš 
braši paziņoja, ka ir stingri 
nolēmis savu dzīvi vadīt Latvijā, 
ar to raisīdams sajūsmu klāt-
esošos un Valsts prezidentā. 

Dr. Marija Krūmiņa, Sibirijas 
bērns, uzrunājot klātesošos, emo-
cionāli pateica, ka pati bijusi 
septiņos svētceļojumos – kā 
viņa nosauca Sibirijas bērnu 
ikgadējos braucienus vairāk 
nekā 10 gadu gaŗumā. Un tagad 
ir pateicīga, ka iesēta šī pie -
miņas sēkla arī jauniešos, bēr-
nos, jo ”mūsu jau paliek aizvien 
mazāk – drīz nebūs, kas stāsta 
nākamajām paaudzēm par to, 
kas noticis baigajos gados – 
1941. un 1949. Tāpēc ir tik labi, 
ka bērni un jaunieši nes tālāk 
šīs atmiņas savos domrakstos 
un zīmējumos.”

Jāpiebilst, ka šogad konkur-
sam tika iesūtīti 269 zīmējumi 
un ap 100 domrakstu, tostarp 
no Amerikas un Zviedrijas.

”Līdz nākamreizei!” – teica 
režisore, Sibirijas bērnu fonda 
dvēsele Dzintra Geka, izsakot 
arī cerību, ka šāds drāmatisks 
pandēmijas laiks būs beidzies.

tojot par represijām šodienas 
sabiedrību. 

Sevišķi svarīgi, ka pa šiem 
mūsu tautai un valstij būtis-

dzīvoto izsūtījumā Sibirijā. 
Es īpaši vēršos pie jums, 

jaunie cilvēki! Jūs esat Latvijas 
nākotnes veidotāji. Kāda tā īsti 

visam, kas ar to saistīts.
Esmu pārliecināts, ka jūs šīs 

savu priekšgājēju atmiņas, citu 
bērnu atmiņas, jūsu ģimenes, 
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Ābolmaize „Billītēs”DIĀNA
JANCE

Pēcpusdienas kafijas galds “Billīšu” lauku plašumos

Kāda no Amarillas dzimšanas dienām “Billītēs”, trīsdesmito 
gadu beigās. No labās: Ilga Birznieks, Edvards Virza, nezināms 
ciemiņš, Amarilis, Elza Stērste, Vija Spekke

Ciemiņus gaidot, dzejnieku 
Edvarta Virzas un Elzas Stērstes 
mājās “Billītēs” pavasaŗos mēdz 
cept rabarbermaizi un jūlija bei-
gās, jau ar pirmajiem vasaras 
ābolīšiem, pienāk kārta ābolu 
plātsmaizei.

Cepot reizēm iedomājos savu 
vecvecmāmiņu Elzu Stērsti – 
kā viņa ir gaidījusi ciemiņus, ar 
ko tos cienājusi. Gluži tāpat kā 
citas Latvijas mājas un ļaudis, 
arī “Bil lītes” mūsu tautas skar-
bie gadi nav saudzējuši, no 
pirmskaŗa laiku iedzīves ir 
palikuši tikai seši pusdienu 

Ābolu maize
1 mazo gabaliņu svaiga rauga 

iedrupina 1/4 tasē remdena 
ūdens, maisa, līdz izšķīst, apsedz, 
noliek pie malas (svaiga rauga 
vietā var ņemt vienu paciņu 
sausā rauga). ½ tasi piena katliņā 
uzmanīgi karsē, līdz sāk vilkties 
plēvīte, bet piens vēl nevārās, 
neceļas. Tūlīt noņem no uguns, 
piemaisa ½ tasi kukurūzas (cu -
kura) sīrupa un ½ tējkaroti sāls. 
Kamēr piens dziest, izsijā miltus, 
sakuļ 1 olu. Kad piens remdens, 
uz rokas uzpilināts, tikko jūtams, 
tam piemaisa raugu, sakulto olu, 

protams, jo toreiz jau nebija 
mikseru, un beigās maigi iecilā 
saputotus olu baltumus. To visu 
ļoti viegli izmaisa. Ar āboliem ir 
tā: vispirms pannu iesmērē ar 
sviestu, jūs jautātu cik? Cik vien 
nav žēl! Tad liek kārtās sagriez-
tus ābolus, pārkaisa ābolus ar 
cukuru, tad šiem āboliem virsū 
ir kārtīgi jāuzkaisa kanēlis un tad 
lej virsū saputoto mīklu. Mīklai 
ir jābūt tāda bieza krējuma 
konsistencē un, ja, gadījumā, ir 
pa biezu – kaut gan mēs daudz 
miltus nelikām, tad var mazlietiņ 
kefīru vai rūgušpienu, tas mīklu 

āboli, jo tie ātrāk kūst, jo sal-
denāki, jo paliek cietāki. Viss 
galvenais garšas noslēpums ir 
gluži kā francūžiem – nežēlot 
sviestu. Latviešiem jau nekā cita 
nebija, kā sviests, cūku taukus 
smalkā sabiedrībā nelika, tiem 
bija smaka. Kad maize izcepas, 
tad brītiņu pagaidīt un, tad, teik-
sim, uz kūkas šķīvja uzliek otru, 
apgriež otrādāk, un buh! āboli ir 
virsū! Ja vēlas, var uzkaisīt vēl 
kanēli un cukuru, tas pēc gar šas. 
Manai omītei ļoti labi izdevās ar 
raugu, man ar raugu neizdodas.”

izrullē, sagriež ābolīšus, saliek uz 
mīklas, apkaisa ar cukuru un 
kanēli un cep. Šņabis cepot iz -
garo. Droši vien šī nav ļoti veca 
recepte, senos laikos jau leduss-
kapja nebija, ja nu leduspagrabs 
kādam, iespējams nostāvēties 
nolika tur.”

xxx

“Billītēs” dzīve un dzeja iet 
roku rokā. Reiz biju uzcepusi  
maizi Jelgavas Spīdolas ģim-
nazijas teātŗa “Spīdolēniem” un 
tikai pēc viņu teiktajiem vārdiem 

šķīvji. No senajiem laikiem līdz 
mūsdienām atceļojis pārāk maz 
stāstu, un uz sagla bātajām, 
nedaudz neskaidrajām fotogra-
fijām ir grūti saskatīt, kādus 
gardumus ēda svētkos.

Tomēr  “Billīšu” liktenis ir bijis 
laimīgs – mums ir dzimtas 
mājas, kuŗās varēja atgriezties, 
un tā nu mēs esam ģimene, kas 
ir atgriezusies, turpinot zem-
nieku un dzejnieku iekopto. 
Daudzās va  lo dās “Straumēnu” 
nosaukums ir tulkots kā “Trepes 
uz debesīm”. Rasotajā zālē lasot 
vecvec vec vectēva stādītās ābeles 
augļus, mana meita noteikti 
sajūt, ka tie krīt no kādas dižas 
Debesu ābeles. 

Atliek tik atgriezties bijušo 
gājēju takās:

“Jau sen Straumēnu saim-
niece, naktīs klētī gulēdama, kad 
domas par rītdienas darbiem 
viņai neļāva aizmigt, dzirdēja 
ābolu dobo krišanu. Rītos ejot 
caur dārzu uz kūti, viņa tos at -
rada garajās zālēs rasainus un 
zemēm aplipušus. /.../ Smarža 
plūda pa dārzu un māju pagal-
mu, izgāja caur vārtiem un 
izkaisījās pa laukiem, pauzdama 
visur savas dzimtās mājas un 
saules gādību.” (No Edvarta Virzas 
“Straumēniem”)

Seno recepšu mums saglabā-
jies nav, bet, iespējams, Elza 
Stērste ābolmaizes cepa, vado-
ties pēc kādas no  trejām šeit 
pieminētajām. 

Pirmā – publicēta Amerikā, 
latviešu rakstnieces Dzidras 
Zeberiņas 1955. gada pavār-
grāmatā “Ģimenes pavards”. 
Daudzi latvieši šo pavārgrā-
matu sauc par Trimdas Virtuves 
Bībeli. 

Arī trešā recepte nāk no 
Kurzemes, tā ir šerpāka:

“Es atkal ābolu maizi cepu pa 
savam. 200 grami sviesta, divas 
glāzes miltu, glāze krējuma un 
cukura,  100 gramu šņabis. Visu 
samaisa, masa iznāk tāda bieza, 
ieliek ledusskapī, cik ir laiks, bet 
ne mazāk kā stundu, protams, 
var pat pusi dienas. Tad paņem 
uz cepešpannas vai formiņas 

par “Straumēnu” cepešiem un 
pīrāgiem atcerējos, ka arī man 
krāsnī jau smaržo rabarber-
maize… Kā es skrēju lūkoties, 
kas noticis vecajā maizes krāsnī! 

Bet kā to daru es, šovasar, 
mūsdienu Billītēs? Man liekas, 
lielākā maņa ir izkurināt veco 
maizes krāsni ne par karstu, ne 
par vēsu… Ābolus raut no koka 
ir žēl, salasu kritušos. Mīklu 
taisu bez rauga, ar daudz sviesta 
un kādu drusciņu griķu miltu, 
lai čaganāka. Un pašu precīzo 
recepti ar mērvienībām nemaz 
nemāku teikt – katru reizi tā ir 
citādāka, tāpat kā katru reizi arī 
ēdāji ir  citi. Reizēm “Billītēs” ir 
talkas, un tad maizīti ēd vairāki 
desmiti palīgu. Reizēm ierodas 
seni draugi un reizēm uztaisu 
tāpat vien pašu priekam.  Mājās 
ceptai maizītei ir pavisam īpaša 
garša un smarža!

Bet šīs vasaras visgardāko 
maizīti cepu pavisam nesen – 14. 
augustā, atceroties vecmāmiņu, 
dzejnieku Edvarta Virzas un 
Elzas Stērstes meitu Amarillis 
(1921–2004). Senos laikos visas 
viņas dzimšanas dienas tika 
svinētas Billītēs zem lielā 
kastaņa. Kādā no tiem tālajiem 
rītiem Edvarts Virza pierakstīja:

“Tā nu tagad tava diena –
Bezdelīgas slaidi slīd,
Gaisos mākoņa neviena,
Rāmos laukos rasa spīd.
/../
Pagaidi, vēl tev ir vaļas!
Saule spīd pār āboliem.
Vēsma šūpo galvas zaļas
Noreibušiem apiņiem.”

tad 2 tases sijāto parasto miltu. 
Labi sakuļ ar koka karoti. 
Piemaisa 6 ēdamkarotes mīksta, 
istabā turēta sviesta. Nomērī 1 ¾ 
tases sijāto miltu un pamīca ar 
roku, tad mīca vēl kādas 8¬9 
minūtes, tikai rokas šad tad mil-
tos ieliekot, bet citādi vairāk 
miltu klāt nemīca. Mīklu liek 
ietaukotā māla bļodā, tad ap -
griež, lai arī mīklas virsa būtu 
taukaina (tad tā neizkalst), ap -
sedz ar mitru drānu un raudzē, 
līdz apmēri dubultojas, siltā 
vietā, tad uz viegli miltaina dēļa 
izveltnē pus collas biezumā un 
izklāj ietaukotā pannā vai pan-
nās, tā, lai mīkla veidotu arī 
maliņu. Plānās šķēlēs sagrieztus 
ābolus sakārto rindās, pārkaisa 
ar kanēļcukuru un pārlaista ar 
olu dzeltenumu un krējuma 
maisījumu: ja izlieto 8–9 ābolus, 
vajadzēs divi trešdaļas tases 
cukura, ¼ – ½ tējkaroti kanēļa, 2 
olu dzeltenumus, kas sakulti ar 6 
ēdamkarotēm salda krējuma. 
Raudzē siltā vietā vēl stundu, tad 
cep karstā – 400F – krāsnī pus-
stundu. Pēc izņemšanas no 
krāsns var vēl apkaisīt ar cukuru.

Otrā – esot cepta vismaz jau 
ap pagājušā gadsimta sākumu, 
nākusi no Liepājas saimnieces, 
viņa cepusi ļoti labi un garšīgi. 
Recepte pierakstīta pavisam nesen, 
sarunās zem “Billīšu” lielā ozola:

“Domāta mazam ļaužu pul-
ciņam. Tātad, ņem divas olas, tas 
ir pieticīgi, atdala dzeltenumu 
no baltuma, dzeltenumu saputo 
ar cukuru, bet tā kārtīgi, lai būtu 
tādas biezas, skaistas, stingras 
putas, nevis tāda šķidra masa. 
Tad iesijā miltus, tā uz aci, teik-
sim, pusglāzi miltu, tad 100 g 
kausētu vai mīkstu sviestu, to 
visu vēlreiz saputo ar karoti, 

pacels. Sodu praktiski var nelikt, 
ja nu liek, tad ļoti, ļoti maz, tāpat 
arī cepamo pulveri, jo sodas 
garša mēdz sist cauri. Tad liek 
cepeškrāsnī un cep uz apakšējā 
plaukta, jo tiem āboliem ir 
jāizcepas. Ja, gadījumā, ābolus 
liek virsū, tad vispirms tos ar 
cukuru ir jāapcep sviestā, citādi 
diezgan bieži gadās, ka āboli līdz 
galam neizcepas. Jo skābāki 
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Laika Grāmatas jaunumi

(Turpināts 7.lpp.)

Jānis Jaunsleinis 1924. gadā

Nākusi klajā vērtīga un ap -
jomīga grāmata (615 lpp.) – lie-
 pājnieka Jāņa Jaunsleiņa bēr-
nības atmiņas un dienas grā-
mata, unikāls laikmeta doku-
ments, kas stāsta par Latvijas 
vēsturi no ļoti personīga vie -
dokļa, teju pusgadsimta ga -
ŗumā. To mēs mūsdienās sau-
cam par mutvārdu vēsturi. Bet 
Jāņa Jaunsleiņa stāstījums ir ne 
tikai par vēsturiskiem notiku-
miem, bet arī par dažda žā  diem 
cilvēkiem vidē – Liepājā, kur 
viņš dzīvojis, un ļoti per-
sonīgiem piedzīvojumiem un 
pārdzīvojumiem, kas raksturo 
ikdienas dzīvi viņa laikos. Grā-
matas izdošanas ieceres autors 
ir Pēteris Bolšaitis. Priekš-
vārdā viņš raksta:

”Šis retais dokuments ir sa -
glabājies un nonācis līdz mūs-
dienu lasītājiem, pateicoties vai-
rākiem cilvēkiem. Vi pirms Jāņa 
dēlam Vilnim, kuŗš daudzās 
rokrakstā pildītās burtnīcas 
glabāja un slēpa cauri gaŗajiem 
padomju okupācijas gadiem. 
Liepājas vēsturniekiem Staņis-
lavam Kārklišam, kuŗš 1980. 
gadu beigās mašīnrakstā pār-
rakstīja visas saglabātās dienas-
grāmatas, un Gunāram Sila-
kak tiņam, kuŗš ar saviem rak-
stiem vietējās avīzēs liepāj nie-
kus iepazīstināja ar vienu otru 
Jaunsleiņa atmiņu. Pateicība 
pienākas arī Latvijas Nacio nā-
lajai bibliotēkai, kas glabājusi 
Kārkliša pārrakstītos manu-
skriptus un tos aizdeva šīs grā-
matas sagatavošanas vaja dzībai. 
Visbeidzot kaismīgajam liepāj-
niekam profesoram Eduardam 
Andersam, kurš, reiz iepazinies 
ar manuskriptu, īpaši inte re-
sējās, lai tas grāmatas formātā 
nonāktu plaša Latvijas lasītāju 
loka rokās. Jāņa Jaunsleiņa 
maz mazmeita Ilze Jaunsleine 
sagādāja kā manuskriptu, tā 
daudzas fotografijas, kas tekstu 
bagātina.

Vēl daži ievadvārdi par Jāni 
Jaunsleini, kuŗš kā cilvēks ir 
tikpat unikāls kā viņa mums 
atstātais vēstījums. Viņš ir se -
nas Liepājas dzimtas atvase, jo 
Sleiņu (arī Jaunsleiņu) dzimtas 
mājas pieminētas jau vissenā-
kajos Liepājas vēstures avotos 
un Sleiņu/Jaunsleiņu ciltskoks 
apzināts līdz pat 18. gadsimta 
sākumam.  Tomēr, neskatoties 
uz to, ka vairums viņa tuvinieki 
ir samērā turīgi Kurzemes zem-
nieki, Jānis pats, likteņa un 
paša rakstura un izvēles dēļ, ir 
nonācis ”proletāriešos”. Viņš 
darbojas ostā kā strādnieks un 
muitas inspektors un kā tāds 
izjūt bezdarbu un trūkumu un 
uz savas ādas izcieš visas 
grūtības, ko daudziem Latvijas 
ļaudīm nācās pārdzīvot valsts 
pēckaŗa un vēlākajos saim nie-
ciskās krizes laikos. Kara ap -
stākļu dēļ Jānis pagūst pabeigt 
pamatskolas izglītību tikai pus-
audža gados, bet, apstākļu spiests, 
tālāko izglītību gūst pamatā 
pašmācības ceļā. Bet viņa ie -
dzimtais talants un tieksme pēc 
zināšanām ir neizsmeļami. 
Jānis interesējas par visu – 
mākslu, literātūru, zinātni, po -
lītiku, pasaules notikumiem un 
pat mācās esperanto. Aprakstot 

savas dzīves gaitas, viņš reizē 
illustrē apstākļus, kādi valdīja 
Liepājā pagājušā gadsimta pir-
majā pusē. Pat mākslinieka 
(glez notāja) un rakstnieka ta -
lanti viņā šķiet iedzimti, kas 
parādās daudzviet viņa dienas-
grāmatā, liek domāt, cik citādas 
varēja būt bijušas viņa dzīves 
gaitas, ja ...

Bet Jānis Jaunsleinis izvēlas 
būt ”proletārietis”, kaut arī kā 
muitas ierēdnis un mājas 
īpašnieks viņš šai sabiedrības 
šķirai nemaz lāga nav pie  skai-
tāms. Bet marksisma un sociā-
lisma ideju, kas tajā laikā sita 
augstu vilni visā pasaulē, ie -
dvesmots, Jānis pieslienas pro-
letāriešu ”šķirai”, jo to viņš uz -
skata par nākotnē valdošo. 
Jānis ir ”romantisks prole tā-
rietis” un labprāt sapņo par 
sabiedrību, kuŗā „katram tiks 
dots pēc viņa vajadzībām, un 
katrs sniegs pēc savām spējām”. 
Tāpat viņš lolo cerību, ka nā -
kotnes cilvēkam būs svešs jē -
dziens ”tavs un mans”. Līdzīgi 
naiva ir Jāņa attieksme pret 
reliģiju, kas izpaužas viņa pār-
liecībā, ka modernais cilvēks 
visai drīz „aizmirsīs gadu tūk-
stošiem senās jūdu pasaciņas”.

Bet kaŗa laika apstākļi un no 
tiem izrietošās vajadzības Jāņa 
raksturu strauji un būtiski iz -
maina. No sapņotāja viņš kļūst 
par veiksmīgu amatnieku un 
tirgotāju, jeb ”spekulantu”, kā 
tajos laikos mēdza teikt. Pirmo 
padomju okupāciju Jānis Jaun-
sleinis uztver pozitīvi. Viņš, 
tāpat kā daudzi kreisi no  ska-
ņotie latvieši, priecājas par 
Ulmaņa diktatūras krišanu un 
iespēju radīt savu ”jauno pa -
sauli”. Pateicoties savām īpašām 
spējām, Jānis nokļūst savas 
arodbiedrības atbildīgos ama-
tos un ir dažādi apmierināts, 
bet diemžēl viņš nav atstājis 
liecību par savām domām un 
gaitām pēc otrās padomju 
okupācijas. Viņa dēls Vilnis 
stāsta, ka pēc kara, pateicoties 
savam kādreizējam priekš nie-
kam, kuŗš bija atgriezies no 
Krievijas, Jānis atguva savu 
darb vietu muitā. Bet ne uz ilgu 
laiku. Drīz viņš jau ticis atlaists 
kā ”neuzticams” cilvēks, jo kāds 
bija dzirdējis, ka viņš vācu va -
lodā sarunājies ar iebraukušu 
vācu jūrnieku, un viņu uzrā-
dījis čekai. Arī tas, ka pēc oku-
pācijas Jānis vairs neuzticējās 
savam ”labākajam draugam” – 
dienasgrāmatai,  daudz ko izsaka. 
Vilnis stāsta, ka pēc atlaišanas 
no darba ostā, Jānis turpinājis 
strādāt par krāsotāju un ticies 
vairs tikai ar saviem radiem un 
tuvākajiem draugiem. 

Noslēgumā daži vārdi par 
tekstu. Diemžēl, slēpjot burt-
nīcas gaŗajos okupācijas gados 
(kādu laiku pat vistu kūtī), 
dažas ir gājušas zudumā. Trūkst 
1921., 1937.-1940., 1942., 1943., 
un, domājams, arī 1945. gada 
burtnīcu. Sastādot šīs grāmatas 
tekstu, es centos saglabāt Jāņa 
Jaunsleiņa īpašo vokabulāru un 
sintaksi, izvairoties no pār rak-
stīšanas mūsdienās pieņemtā 
pareizrakstībā, ierobežojoties 
ar tikai viena otra lieka vai 
trūkstoša vārda, burta vai 

gaŗumzīmes izņemšanu vai 
ievietošanu.”

Te arī pieminētā Liepājas 
žur nālista Gunāra Silakaktiņa 
stāstītais.

”Ik sestdien, rediģējot un 
kārtojot Jāņa Jaunsleiņa die-
nas grāmatas ierakstus, nebiju 
pievērsis uzmanību kādai no -
dzeltējušu lapaspušu piezīmju 
kladei melnos dermatīna vākos 
– „Atmiņu krājums”. Tagad to 
esmu izlasījis – kā jaunāko, 
21. gadsimtā drukātu bestsel-
leru – tā teikt – vienā elpas 
vilcienā. Lai man piedod  www.
irliepaja.lv sestdienas lasītāji, 
taču domāju, ka Jaunsleiņa 
novērotais un atzīmētais vēl 
pirms Latvijas valsts dzimšanas 
te būtu interesantāks un pa -
mācošāks par vēlākajām piezī-
mēm citu viņa dienasgrāmatu 
lappusēs.

Maza piezīme: Jāņa Jaun-
sleiņa dienasgrāmatas piedzī-
vojušas raibu mūžu. Savulaik 
slēptas no komūnistiem, nacis-
tiem, čekistiem un arī no pa -
domju žurnālistiem. Uzticot 
dienasgrāmatas pārrakstīšanu 
ar rakstāmmašīnu, pazaudēti 
vienā 1921. gada burtnīcā fik-
sētie ieraksti. Bet brīnumi no -
tiek arī šodien – nupat atradās 
1922. gada burtnīca, kas vēl 
jāpārraksta publicēšanai! Tādēļ, 
manuprāt, arī šoreiz godīgāk 
mazliet iepauzēt, pirms tur-
pināt 1922. gadā J. Jaunsleiņa 
izdarītos ierakstus un  lasītāju 
iepazīstināt ar Liepājas dzīvi 
bērna un pusaudža acīm – 
pirms Pirmā pasaules kaŗa.”

Grāmatai ceļavārdus uzrak-
stījis Valsts prezidents Egils 
Levits.

”Jūsu rokās, cienījamais la -
sītāj, ir unikāla Latvijas vēstures 
liecība. Jānis Jaunsleinis, liepāj-
nieks, strādnieks, amatnieks, 
muitas inspektors, savā die  nas-
grāmatā, ko viņš rakstījis no 
1907. gada līdz 1944. gadam, ir 
pierakstījis ne tikai savas dzīves 
mirkļus, bet vienlaikus bieži ir 
atspoguļojis arī attiecīgā laika 
notikumus, kā viņš tos ir uz -
tvēris. Tādēļ tā ir vairāk nekā 
tikai personiska dienasgrāmata, 
tā ir arī laikmeta chronika no 
rakstītāja subjektīvā skatupun-
kta. Jāņa Jaunsleiņa apvārsnis 
un interešu loku bija visai plašs, 
un tādēļ mēs šeit varam iepa-
zīties gan ar “ierindas cilvēka” 
dzīvi pagājušā gadsimta pir-
majā pusē, gan ar notikumiem 
un pārmaiņām latviešu tautas 
un Latvijas valsts dzīvē, kā viņš 
to tolaik bija redzējis.  

Šāda veida personiskas vēs-
tures liecības, zinot to autoru 
vidi, papildina un atdzīvina 
nākamo paaudžu priekšstatus 
par attiecīgo laika periodu. 
Mutvārdu vēsture – tātad laik-
meta aculiecinieku subjektīvo 
liecību pieraksti – ir vēstures 
pētniecības sastāvdaļa. Tā ir 
metode, kuŗa var palīdzēt vei-
dot priekšstatu par attiecīgo 
laikmetu, protams, vienmēr 
paturot prātā liecinieka kon-
krēto vidi un situāciju.

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

St. Petersburg, Florida 33715

Grāmatas klajā nākšanu atbalstījusi Liepājas dome, 
Liepājas Rotary klubs, Žaņa Lipkes memoriālais mūzejs 

Rīgā, kā arī Kluso varoņu fonds. 

Cena USD 45,-
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“Sist bumbu” trimdā
Dažiem latviešiem tieši sports 

ir bijis atslēga viņu piesaistei 
latviešu sabiedrībai ārpus Lat-
vijas, kamēr daudziem citiem 
ierasti tā bijusi piedalīšanās lat-
viešu kultūras pasākumos, dzie-
dot koŗos, dejojot tautasdeju 
pulciņos u.c.

Pēc Otrā pasaules kaŗa bēgļu 
nometnēs Eiropā latvieši veidoja 
savas sporta komandas, orga ni-
zēja sporta spēles un treniņus. 
Sporta nodarbības palīdzēja ne 
tikai aktīvi pavadīt laiku un 
uzturēt labu veselību, bet arī 
saliedēja iemītniekus grūtajos 
nometnes apstākļos.

Vēlāk, iedzīvojoties jaunajās 
mītnes zemēs, bija pašsaprotami 
organizēt latviešu sporta klubus 
tajās pilsētās, kur bija lielākas 
latviešu kopienas. Latviešu ko -
mandas rīkoja sacīkstes ne tikai 
savā starpā, bet arī pilsētu, ra -

jonu, pat valstu līmenī, rēgulāri 
organizēja arī sporta turnīrus. 
Ievērojams latviešu trimdas sporta 
sabiedrības notikums ārpus Lat-
vijas bija 1985. gadā, kad Gaŗ-
ezerā Mičiganā, ASV tika rīkotas 
1. Latviešu globālās meistar sa-

grafijas un priekšmetus, kas 
saistās ar latviešu sportistiem un 
sporta dzīvi ārpus Latvijas.

Montreālas Latviešu sporta 
kluba volejbola komandas krekls 
un jaka. Sporta apģērbs piede-
rējis Genādijam Ribakovam 
Kanadā 20. gadsimta 70. gados.

Genadijs Ribakovs (1945) bija 
ilggadīgs Montreālas Latviešu 
sporta kluba (MLSK) volejbola 
vienības dalībnieks. Spēcīgā lat-
viešu vīriešu komanda vairāk-
kārt izcīnija uzvaru latviešu 
rīkotajās spēlēs ASV un Kanadā, 
spēlēja arī vietējā Montreālas 
augstākajā līgā. 1977. gadā MLSK 
guva lielu panākumu, izcīnot 
bronzas medaļu Kana das volej-
bola meistarsacīkstēs. 20. gad-
simta 70. gadu beigās komandu 
pārdēvēja par “Montreal Lat
vians”, kuŗā spēlēja gan latvieši, 
gan arī cittautieši.

Koki ir  kā ģimenei pie de rī-
gie. Katram ir savas raksturīgās 
īpašības, un latvieši it sevišķi 
piedēvē tiem simbolismu. Ozolu 
birzīs mīt dievi, mīlestībai ir 
liepu smarža “pie ābeles pie -
stājos, kā pie savas māmuliņas”, 
un dzejnieks Fricis Bārda redz, 
ka “Zemu līkst bērzs...kā ceļi-
nieks piekusis, sērs”. Latviešiem 
bērzi ir tuvi, jo tie atgādina 
dzimtenes baltās birzis. Braucot 
gaŗām mājai, kur aug bērzs, 
iedo mā jamies, ka tur mīt latvieši.

Klīvlandes ev. lut. Apvienotās 
draudzes baznīcas bērzs  daud-
zus gadus draudzīgi māja baz-
nīcu apmeklētājiem. Baltā tāss 
izcēlās jau no tālienes, un zari, 
kas it kā lūgšanā tiecās uz de -
besīm,  atgādināja izteikt klusu 
lūgsnu, gaŗām ejot. Baz nīcu, kas 
celta 1906. gadā, Klīvlan  des 
latviešu  draudzēm apvie no  jo-
ties, nopirka no zviedru drau-
dzes 1963. gada 18. oktobrī. Se -
koja cītīga pārbūvēšana  un re -
monts, 200 draudzes piede rī giem 
ziedojot 9000 darba stundas. At  zī-

JAUNS BĒRZIŅŠ PIE LATVIEŠU BAZNĪCAS 
KLĪVLANDĒANDA

SŪNA COOK

mējot veikto, 1965.gada 8.maijā 
talcinieki iestādīja “dzimtenes 
bērziņu”, kas tapa par liecinieku 
turpmākai draudzes dzīvei.

Bērziņš sagaidīja mācītāju Jē -
kabu Kugrēnu (un arī izvadīja, 
vērojot pusjūdzi gaŗo bērinieku 
automašīnu virkni). Nebija arī 
mazāk laipns pret pagaidu mā -
cītāju Kārli Briedi un sagaidīja 
mācītāju Ivaru Gaidi. Ilgo gadu 
laikā bērziņš it īpaši sadraudzējās 
ar mācītāju Laimdotu Grendzi un, 
vienmēr priecīgs saņemt jaunu 
draugu, gaiši māja savus zarus, 
sveicot mācītāju Sarmu Eglīti.

Un ko gan visu vēl sirmais 
bērzs piedzīvojis! Bērnus, ejot uz 
draudzes skoliņu, archibīskapes 
Laumas Zušēvicas amatā ieve-
šanu, daudzo organizāciju pasā-
kumus, Dziesmu svētkus, pat Lat-
  vijas prezidenta Gunta Ulmaņa 
apciemojumu. Tik daudz par ko 
padomāt! Cik labi, ka par to var 
izlasīt Klīvlandes latviešu grā  matā 
“Mūsu mājas un patvērums”. Un 
arī Draudzes ziņās, ko Velta Šulcs 
ir sakopojusi kopš 1982. gada!

Bet tad baznīcas zālājā bija vairs 
tikai tumšs dobums. Bērziņš bija 
satrūdējis un bija jālaiž atpūtā. 
Arī apkaimes bērniem pietrūka 
šī vienmēr gaišā drauga, un viņi 
nesa ziedus, liekot tukšajā vietā. 
Esam pateicīgi vienmēr izpalī-
dzīgajam Andrim Celchertam. 
Ar viņa gādību jauns Himalaju 
bērziņš, ar it īpaši baltu tāsi, ir 
apsolījis augt stalts un būt lie  ci-
nieks, tāpat kā priekštecis, drau-
dzes turpmākajai dzīvei.

Varbūt Klīvlandes latviešu 
draudzes skoliņas bērni varētu 
izvēlēties bērziņam vārdu, lai 
viņš tik tiešām justos kā ģimenei 
piederīgais?

Klīvlandes Latviešu Pensio nā ru 
apvienība uzdāvināja šo bērzu 
baznīcai, lai tas paliktu kā piemi-
neklis visiem apvienības locek-
ļiem, kuŗi ir jau aizsaukti uz De -
besu valstību, un kā tikšanās punkts. 
Ja kāda cita latviešu or  ga nizācija 
ir ar mieru pieņemt šo koku par 
savējo, pensionāri par to būtu 
ļoti priecīgi, jo bērzam nekad 
nebūs par daudz jaunu draugu.

Sporta apģērbs piederējis 
Genādijam Ribakovam Ka -
nadā 20. gadsimta 70. gados

YMCA (Young Mens’ Chris
tian Association, Jaunu vīriešu 
kristīgā asociācija) spēļu dip-
loms latviešu komandai par 
pirmo vietu volejbola turnīrā 
Horneburgā, Vācijā, 1947. gadā

MLSK volejbola vienība pēc bronzas medaļas uzvaras Kanadā 1977. gadā. Pirmais rindā no 
kreisās: Roberts Klaiše, Pēteris Miķelsons, Lubomirs Skladans, B. Skladans, Romāns Ribakovs, 
Viesturs Kalniņš (kapteinis). Aizmugurē, no kreisās: Alģerts Tomsons, Gunārs Klaiše, G. 
Belina, Juris Kalniņš un Juris Mazutis. Fotografējis I. Klaiše

Divas latviešu sieviešu volejbola komandas – Koventrijas 
(Coventry) “Tērvete” un Bredfordas (Bradford) “Trimda”, 
sastājušās pamīšus pēc sacensībām Bitesvelā, Lielbritanijā 
1948. gada 18. septembrī

cīkstes, kuŗās piedalījās 200 
sportistu no Austrālijas, Eiropas, 
Kanadas, ASV un Venecuēlas 
tādos sporta veidos kā volejbols, 
basketbols, futbols, teniss, golfs, 
šaušana, šachs u.c.

Latviešu sportisti un sporta 
komandas ārpus Latvijas aktīvi 
iesaistījās un veidoja arī savas 
mītnes zemes sporta dzīvi. Pēc 
Otrā pasaules kara vairāki lat-
viešu basketbolisti bija labi pa -
zīstami un piedalījās arī nacio-
nalājās izlasēs, piemēram, Zvied-
rijā un Austrālijā.

Padomju okupācijas laikā dau-
dzi latviešu sportisti trimdā pār-
stāvēja savas mītnes zemes arī 
olimpiadās – kaut arī viņi me -
daļas neizcīnīja zem Latvijas ka -
roga, latvieši visā pasaulē allaž 
bijuši lepni par viņu sasniegumiem.

Mūzejs “Latvieši pasaulē” ak -
tīvi vāc informāciju, stāstus, foto -
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Amerikāņu zupas virtuve Liepājas ostā

Vācu artilērija Liepājas ielās

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).

Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715

“LATVIJAS
KLUSIE VAROŅI
UN SIRDSAPZIŅAS
UGUNSKURS”
ANGLISKI

Arī šajā ziņā Jaunsleiņa die -
nasgrāmata ir visai liels retums, 
jo nav daudz šādu autentisku 
liecību – pie tam par tik ilgu 
laika posmu – no latviešu strād-
niecības un mazpilsonības vides.  

Laika Grāmatas jaunumi
“gariņu”, kas priecāsies par ”stin
grās varas“ nodibināšanos”.” 

Lasot Jaunsleiņa dienasgrā-
matu un raugoties uz apkārtni 
viņa acīm, mēs gūstam visai 
krāsainu priekšstatu par torei-
zējo pasauli. Tas ir gandrīz vai 
brīnums, ka šī dienasgrāmata 
cauri režīmu maiņām vispār ir 
saglabājusies. Paldies visiem, ar 
kuŗu palīdzība tā ir ieraudzījusi 
dienasgaismu, bet jo sevišķi Pē -
terim Bolšaitim par šīs laikmeta 
liecības rūpīgu sagata vo šanu, 
rediģēšanu un komen tāriem.

Labu lasīšanu!”

Mēs redzam, ka Jānis Jaun-
sleinis, kaut pats polītikā aktīvi 
neiesaistījās, bija polītiski do -
mājošs, kreisi noskaņots cil-
vēks. Citēšu no divu dienu ie -
rakstiem. 1918. gada 20. no -

vembris, kad viņš laikrakstā 
Līdums izlasa ziņu par Latvijas 
valsts proklamēšanu: “Tātad 
tagad mums pašiem sava valsts! 
Neticamas šķiet šīs laikraksta 
ziņas. Tomēr siltas jūtas pārņem 

sirdi, iedomājoties, ka nu reiz 
verdzinātā, no svešām varām 
noniecinātā latvju tauta dzīvos 
dzimtā zemē, pašas valstī. Var 
būt arī mums, grūtdieņiem, 
viņa nesīs labākas, saulainākas 
dienas?!” Un 1934. gada 17.
maijs: “Noticis apvērsums, Sa 
eima padzīta, sociāldemokratu 
vadošie biedri arestēti. Visa vara 
Ulmanim un aizsargiem. Darba 
vietā kolēģu lielākā daļā gara 
stāvoklis ļoti nospiests, izņemot 
tos, kuri simpatizē apvērsumam. 
Bet starp mums, zemākiem valsts 
darbiniekiem, būs ļoti maz to 

FROM
THE TRANSLATOR

I started working on the 
translation of Latvia’s Unsung 
Heroes in 2019, or 28 years after 
the restoration of Latvia’s inde-
pendence. I was looking for a 
creative outlet and again turned 
to my ancestral homeland for 
inspiration. From the time 
when I was a little girl and lis-
tened to my mother read 
Latvian folk tales to me, Latvia 
seemed like a story-teller’s trea-
sure trove. The dark and dra-
matic adventures described in 
this book are a good example of 
that. Latvia and its Baltic neigh-
bors Estonia and Lithuania 
comprise an area in Europe 
that is more widely recognized 
today than in 1980 when I 
started college. Back then, the 
three captive nations of these 
countries were languishing 
behind the Soviet Iron Curtain, 
and there was little mention of 
them in the international press. 
During the Cold War, the Baltic 
republics’ collective story of 
tragedy and loss was not widely 
known outside of the Baltic 
diaspora.

My own 17 years of life in 

Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse, 
Anna Žīgure. Latvia’s unsung 
heroes. Elīna Žīgure. The burn
ing conscience. Tulkojusi Rita 
Laima Bērziņa – 288 lpp., 
illustrēta.

“This book is the result of 
colossal and meticulous work. It 
opens vistas on Latvia’s tragic 
fate while in the grip of two for-
eign occupations. The life stories 
of Eduard Anders and Viktors 
Avots alone are hymns to 
humanity. Žanis Fonzovs and 
Marcella Liekna – a rainbow 
across the sea… This book is a 
worthy gift on the centenary of 
Latvia’s independence.”

Frank Gordon,
Journalist, Tel AvivCena USD 35,–

Pērciet, lasiet,
dāviniet saviem citzemju draugiem!

war separated my paternal 
grandparents for good, and my 
maternal grandparents were 
driven into exile. In my family, 
there were victims from both 
regimes. Neither regime was 
better than the other: both 
destroyed Latvians’ hope for 
renewed independence, and 
both murdered and deported 
Latvia’s inhabitants without 
mercy. 

What if none of these events 
had ever happened? Latvia 
would have evolved into a suc-
cessful Northern European 
country: all the signs of growth 
and development were there. 
My grandparents’ families 
would not have been splin-
tered. Tragically, however, hun-
dreds of thousands of innocent 
lives were extinguished in mili-
tary conflict, ethnic cleansing, 
and by the destructive belief in 
racial and ethnic superiority 
followed by years of terror 
under the Soviet totalitarian 
regime. How, I wonder, did we 
even survive as a nation? 
Perhaps the light of this book, 
what Elīna Kalniņa refers to as 
the “burning conscience,” can 
explain why our people, after 
all they suffered through, still 
have a country to call home 
and a language of their 
own.  Lastly, these stories pos-
sess universal appeal and value. 
In an age replete with disinfor-
mation and historical revision-
ism, the acts of individuals can 
make all the difference. 

RITA LAIMA,
author of Skylarks and 

Rebels: A Memoir about
the Soviet Russian

Occupation of Latvia,
Life in a Totalitarian State,

and Freedom

Latvia (1982-1999) made me 
realize how many untold sto-
ries there were about Latvia’s 
fate in the 20th century. Far too 
many stories are gone with the 
wind, as Pēteris Bolšaitis writes, 
because there were no survi-
vors or anyone to write down 
the story and then publicize it 
after independence. It is esti-
mated that Latvia lost from 
one-quarter to one-third of its 
population from 1940-1945, 
and the 50-year Soviet occupa-
tion robbed Latvians behind 
the Iron Curtain of their voice 
and history. Latvians in Soviet-
occupied Latvia were not 
allowed to publicly mourn the 
victims of communism or 
Nazism. The loss of our collec-
tive voice was an insult added 
to injury. This book is an effort 
to reclaim just some of the sto-
ries of the two bloody occupa-
tions; they serve to illustrate 
our tragic and often misunder-
stood history. These stories add 
to our understanding of the 
actions and crimes perpetrated 
by Nazi Germany and the 
USSR. 

As I undertook the transla-
tion, author Pēteris Bolšaitis 
immediately introduced me to 
Edward Anders, one of the 
many memorable individuals 
portrayed in this book. Anders’s 
youthful energy at the age of 93 
was inspiring, and I was grate-
ful for and humbled by the 
opportunity to work together 
with two sage men who were 
old enough to remember their 
childhood days in the “First 
Republic.”  They are the con-
temporaries of the heroes of 
this book.

The heroes and characters of 
this book were also my grand-
parents’ contemporaries. The 
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Leopolds Sīpoliņš

Regīna Rubene

Linda un Irma Rīgā

Regīnas Rubenes piemiņas un Irmas Beņķes un Laimas 
Lindiņas piemiņas stipendijas

Jūlijā, pieminot tēvu Leopoldu 
Sīpoliņu, Kanadā dzīvojošie 
Anda un Dāgs Sīpoliņi bagātīgi 
ziedojuši Vītolu fondam.

Leopolds Sīpoliņš dzimis 1921. 
gadā. Pēc pamatskolas beigšanas 
iestājies V. Olava komercskolā un 
jau agrā vecumā apjautis labas 
izglītības vērtību. Līdztekus ar 
mācībām strādājis avīzē Jau nā
kās Ziņas, kur iepazinis Emīliju 
un Antonu Benjamiņus. Sākoties 
kaŗam, Leopolds frontē nonāca 
kā kaŗa korespondents un foto-
grafs. Savā bīstamajā, bet svarī-
gajā uzdevumā, bieži darbojoties 
zem ložu uguns, divkārt ticis 
ievainots un vairākkārt kon tu-
zēts. Kaŗa laikā uzņemtos foto-
negātīvus pēc teju 60 gadiem 
Leopolds nodeva Latvijas Kaŗa 
mūzeja rīcībā, kur tagad tie 
kalpo kā vērtīga Latviešu leģiona 
kaŗa vīru ikdienas fiksācija un 
atainojums.

Beidzoties kaŗam, Leopolds 
patvērumu atrada Kanadā un 
jau pavisam drīz sāka sevi ap -
liecināt būvdarbu jomā. Parallēli 
celtniecībai apņēmīgais jaunek-
lis naktīs piestrādāja par ap  ko-
pēju slimnīcā. Smags darbs 
sniedza ne tikai nepieciešamo 
pieredzi, bet arī norūdīja vīrieša 
raksturu, tajā pašā laikā neļaujot 
zaudēt cilvēcību un spēju uztvert 

Ziedojums, godinot tēvu

Zināms, ka vecāku acīs bērni 
vienmēr ir mazi, tāpat arī bērnu 
sirdīs mīlestība pret vecākiem ar 
gadiem uzzied aizvien vairāk un 
vairāk, pat ja par mīļotajiem stāsta 
vairs tikai siltas atmiņas un foto-
grafijas dzimtas albumos. Au  gustā, 
godinot savus tuvos, stipendijas 
dibinājusi Beņķu ģimene. 

Juris un Selga ir īsteni Latvijas 
patrioti, kas mīlestībā pret vecā-
kiem nolēmuši dot cerības jau -
niem un apņēmīgiem studen-
tiem. Ģimene ir koks ar plašu 
vainagu, kuŗā daudzi zari saaug 
vienā stumbrā. Selgas mammas 
Reginas Rubenes un Juŗa mam-
mas un  mammas māsas – Irmas 
un Laimas likteņpavedieni nu 
kopā saplūst un savienojas ne 
tikai Selgas un Juŗa ģimenē, bet 
arī vienotā mērķī.

Regīna Rubene (dzim. Medne) 
uzaugusi Cēsīs, kur mācījusies 
Cēsu Draudzīgā aicinājuma ģim-
nazijā. Studiju gados Regina no -
kļuva Rīgā, bet bēgļu gaitas viņu 
aizveda uz Vāciju, kur Ķīles uni-
versitātē tika pabeigtas Lat vijā 
aizsāktās medicīnas studijas. Tad 
ceļš Regīnu aizveda uz Aus  trā-
liju, kur tika nodibināta ģi  me ne 
ar Ķīlē sastapto draugu – ķīmijas 
studentu Guriju Rubeni. Ģimenē 
izauga un tika izskoloti divi bērni: 
Selga un Juris, kuŗi bērnības die-
 nās daudz laika pa  vadīja Mel-
burnas latviešu sabied rībā. Selga 
Melburnā studēja farmāciju, bet 
Juris, sekodams mātes pēdās, 
medicīnu. Ģimenē vienmēr tika 
pieminēta un svēta turēta Latvija 
un latviešu valoda, tāpēc drīz pēc 
Latvijas neatka rī bas atgūšanas, 
1995. gadā, Re  gīna kopā ar mei -
tas ģimeni atgriezās Latvijā.

“Regīna bija cilvēks, kas jau 
septiņu gadu vecumā izdomāja, 
kā grib savu dzīvi vadīt, ka grib 
kļūt par ārsti. Par spīti kaŗa laika 
apstākļiem viņa ļoti mērķtiecīgi 
uz to gāja, un tāpēc vēl jo vairāk 
pārdzīvoja, ka pēckaŗa Austrālijā 
viņas Vācijā iegūto gradu medi
cīnā neatzina un ārstes darbs bija 

Ģimene dzīvoja Līdsas pilsētā, 
kur viņiem piederēja vietējo lat-
viešu un citu eiropiešu iecienīts 
pārtikas veikals, nosaukts zīmīgā 
vārdā – “Rīga”. Jaunākā māsa 
Laima Latvijā paspēja iesākt zob-
ārstniecības studijas, tās turpināt 
Vācijā un pēc kaŗa pabeidza An -
glijā. Arī Laima ar vīru Sigurdu 

zemi – 1995.gadā kopā ar dēlu 
Juri un viņa ģimeni pārceļoties 
atpakaļ uz Latviju. 

Tik bieži bija sanācis, ka abas 
māsas nonāk tajās pašās vietās, bet 
šoreiz Laima nesekoja vecākai 
māsai un nolēma palikt Mel-
burnā. Tomēr katru vasaru viņa 
devās uz Latviju, apciemoja Irmu 

tu ar saknēm Neretā. Gan Irma, 
gan Laima savā dzīvē pārvarēja 
daudz grūtības, lai sasniegtu to, 
ko bija cerējušas, un bija pār lie
cinātas par labas izglītības lomu 
tajā. Domājam, ka viņas ar lielu 
prieku un lepnumu noskatītos, kā 
Beņķu ģimenes atbalsts palīdz 
studentam no Neretas sasniegt 

cita vajadzības un sāpes.
Leopolds Sīpoliņš vairāk nekā 

50 aktīvu darbības gadu laikā 
uzcēla simtiem ēku ASV un 
Kanadā, tā iegūstot ievērojama 
un cienīta būvmeistara slavu. 
Kādā no savām intervijām Sīpo-
liņa kungs atzina: “Man bija 
spējas plānošanā. Turklāt man 
bija godīgums, kas bija tik sva-
rīgs – nekad nemānījos, vienmēr 
analizēju izdarīto.”

Domājot un rūpējoties par 
latviešu kultūras un nemateriālās 
bagātībās saglabāšanu un ilgt-
spēju, Leopolds aktīvi iesaistījās 
latviešu trimdas mākslas darbu 
vākšanā, krāšanā un izstāžu or -
ganizēšanā. Lai atspēkotu mal-
dīgus uzskatus un pierādītu, ka 
arī latviešu mākslinieki diasporā  
spēj bagātināt latvisko mākslas 
pūru, L. Sīpoliņš  1981. un 1987. 
gadā sarīkoja divas izstādes – 
vienu Aizrobežu mākslas mūzejā 
un otru – “Pasaules brīvie lat-
viešu mākslinieki”.

Ievērojamā darboņa mūžu vēl 
vairāk pastiprina un izceļ viņa 
nerimstošā vēlme atbalstīt un 
palīdzēt. 1979. gadā Leopolds 
Sīpoliņš dibināja fondu sava dēla 
Klāva Edmara Sīpoliņa piemiņai 
ar mērķi veicināt izglītības at  tīs-
tību un kultūras vērtību sa  gla-
bāšanu. Vairākus gadus piešķīris 

stipendijas Latvijas Mākslas aka-
dēmijā studējošajiem. Sadarbība 
ar Vītolu fondu aizsākusies 2003. 
gadā, kad Klāva Sīpoliņa fonda 
vārdā tika dibinātas un piešķirtas 
pirmās stipendijas.

Mūžībā Leopolds Sīpoliņš de -
vās 2013. gadā, tomēr viņa vei-
kums joprojām dzīvo un dzen 
spēcīgas atvases. Leopolds ir 
cilvēks, kuŗš tikai no savas ap  ņē-
mības, pacietības un darbspējām 
radījis fundamentu, kas balstījis 
ne tikai pašu tā cēlāju, bet arī 
daudzus jauniešus, kas raduši at -
balsta punktu, pateicoties Sīpo-
liņa kunga labsirdībai. Turklāt jo 
tālāk dodas laika rats, jo labāk 
vērojams, cik augstu virs ikdie-
nības robežām pacēlies tornis, 
kuŗa pirmo akmeni iekalis 
Leopolds Sīpoliņš.

Ziedotāji Anda un Dāgs ap -
liecina tēvišķo rūpju un mīles-
tības augļu bagātību un augstāko 
ideālu dzīvotspēju. Turpinot tēva 
misiju, viņi klusi notrauš pu -
tekļus no Leopolda Sīpoliņa dzī -
ves granīta, ļaujot vārdiem uz tā 
virsmas atmirdzēt tikpat spoži 
kā dzintaram saules staros.

Liels paldies Andai un Dāgam 
Sīpoliņiem par ziedojumu, kas 
desmitiem talantīgu jauniešu 
ļaus izkopt spējas un prasmes, 
kaļot savas nākotnes pamatus!

liegts. To visu ņemot vērā, ģi  me
nei liekas svarīgi atbalstīt tieši 
medicīnas studentu, lai, Regīnu 
pieminot, tiek dota iespēja kādam 
jaunam cilvēkam īstenot savus 
sapņus tieši šajā, arī Regīnas kād
reiz izvēlētajā profesijā,” savu lē -
mumu dibināt stipendiju pama-
to Beņķu ģimene. 

Māsas Irma Beņķe, dzim. Bru-
ģētāja (1909-2001) un Laima Lin-
diņa, dzim. Bruģētāja (1922-2020) 
dzimušas un izaugušas Rīgā. 
Irma studēja tautsaimniecību 
Latvijas Universitātē, bet pēc 
kaŗa nonāca Anglijā, kur viņai ar 
vīru Sergeju piedzima dēls Juris. 

apmetās Līdsā. Tur viņa atvēra 
zobārstniecības kabinetu, kā arī 
iesaistījās vietējā Ziemeļanglijas 
polītiskajā dzīvē. Abas māsas ļoti 
aktīvi darbojās studenšu kor po-
rācijā Imeria, kā arī Daugavas 
Vanagu organizācijā.

Pēc tam, kad Irmas dēls Juris 
salaulājās ar Austrālijas latvieti 
Selgu Rubeni, māsas nolēma pār-
vākties uz Melburnu. Kaut gan 
abas jau bija pensijas gados, viņas 
ļoti labi iedzīvojās turienes lat-
viešu sabiedrībā un vēl daudzus 
gadus turpināja tajā aktīvi dar-
boties. Taču Irmai bija lemts vēl 
vienu reizi mainīt savu mītnes 

un aktīvi sekoja līdzi ģimenes 
notikumiem. Šajās ciemošanās 
reizēs māsas vairākkārt apcie-
moja Neretas pusi, ar kuŗu abām 
saistījās visskaistākās bērnības 
atmiņas. Tieši tur, pie Susējas 
upes, tika pavadītas jaunības va -
saras, un par tām bieži tika 
runāts ar lielāku mīlestību nekā 
par ikdienas skolas gaitām Rīgā.

“Tā, māsas Bruģētājas piemi
not, izvēlējāmies atbalstīt studen

nospraustos mērķus kā izglītībā, 
tā arī dzīvē,” teic stipendijas di -
bi nātāji Beņķu ģimene. 

2011. gadā tika dibināta Beņ -
ķu-Rubeņu ģimenes stipendija, 
priecājamies, ka arī pēc desmit 
gadiem sadarbība ar Vītolu fon  du 
turpinās un nu Beņķu ģimenes 
vārdā administrētas tiek jau 
divas stipendijas. 

Sirsnīgs paldies Beņķu ģime-
nei par stipendiju dibināšanu!
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S P I L G T S  C I TĀT S

Aināra Šlesera jaunākā partija 
piedāvā populistu apbružātas idejas
Jaunākajā nedēļraksta IR numurā polītiskais apskatnieks  Aivars 

Ozoliņš analizē un komentē jaunā polītiskā spēka pieteikumu.
Šlesera jaunākajam polītprojektam piemīt apļa šarms. Oligarchu 

laiki Latvijā beidzās, kad Saeima 2011. 
gadā atteicās izdot viņu 

kriminālvajāšanai un prezidents 
Zatlers ierosināja tās atlaišanu. 
Tagad Šlesers dibina partiju 
tāpēc, ka ir apsū dzēts 
kriminālno ziegumos. Varbūt 
iedomājas, ka uz ap  sū dzēto 
sola līdzās “vienkārši biz-
nesmenim” Šķēlem labāk 

sēdēt kā polītiķim. Lembergs 
Matīsa cie tumā droši vien 

pasmīn. (..)
Taču partijas “programma” polītikas 

pēt niekiem varētu šķist interesantāka nekā 
vēlētājiem. Tā balstās uz trim pūdētām siļķēm: promaskavisku-
mu, antivakserismu un “ģimenes vērtībām”. It kā ejoša prece, taču 
tieši tāpēc tirgus ir pārsātināts. Bet, sabērtas partijas kulē jukjukām 
bez skaidra iz  cēluma, šīs trīs “ideoloģijas” cita citu neitrālizē 
ķīmiskā reakcijā.

Pirmkārt, promaskaviskumā Šlesers nevar konkurēt ar Saska-
ņu. Teorētiski var pieļaut, ka dažiem Saskaņas vēlētājiem varētu 
rasties kārdinājums balsot par Šleseru tāpēc, ka viņa it kā “latvis-
kai” partijai labākas izredzes iekļūt valdībā nekā Saskaņas fun-
damentāli stigmatizētajiem putinistiem, tomēr tikai teorētiski.

Otrkārt, Šlesera promaskaviskums būs kā krusts velnam dau-
dziem “ģimenes vērtību” karsējiem. Šlesera LPV ir – paldies! – 
pirmā partija Latvijā, kuŗa bez piesegšanās ar Orbānu rāda uz 
Kremli kā “ģimenes vērtību” pielūdzēju galapunktu un Putinu kā 
augstāko “konservatīvo” autoritāti. Godīgi gan, taču ne populāri.

Bet, treškārt, antivakserismu neatbalsta arī tik konservātīva 
institūcija kā katoļu baznīca. Diezin vai noziegumos apsūdzētais 
šeptmanis vēlētājiem izskatās “tradicionālāks par archibīskapu 
Stankeviču, kuŗš ir aizliedzis katoļu draudzēs sprediķos apšaubīt 
vakcināciju pret Covid-19. Turklāt polītiski šajā dārziņā jau ir 
tāda burzma, ka Šlesers tajā ir tikai “vēl viens no”.

***
Aprit 30 gadi kopš 

Latvijas neatkarības 
atjaunošanas de facto

Šajā dienā Latvija atguva faktis-
ko neatkarību, neatgriezeniski sa -
raujot saites ar Padomju Savienību 
un paužot skaidru izvēli atgriez-
ties demokratisko rietumvalstu 
saimē.

Atzīmējot 30. gadus kopš neat-
ka rības atjaunošanas de facto, Sa -
eimas priekšsēde Ināra Mūrnie -
ce, Prezidija locekļi un deputāti 
piedalījās nozīmīgajai gadskārtai 
veltītajos pasākumos. Pulksten 10 
notika ekumeniskais dievkalpo-
jums Rīgas Domā,  pulksten 14 zie-
du nolikšanas ceremonija pie Brī-
vības pieminekļa.

Savukārt 23. un 24. augustā par 
godu Latvijas neatkarības de facto 
atjaunošanas 30. gadadienai nori-
si nājās konference “Sapnis un 
piepildījums. Brīvība un neatka-
rība”. Tā pulcēja Augstākās Pado-
mes deputātus, augstākās valsts 
amatpersonas, Latvijas Tautas 
frontes pārstāvjus, konstitūcionā-
lo tiesību ekspertus, vēsturniekus, 
toreizējos diplomātus un ārvalstu 
polītiskos līderus, lai atskatītos uz 
Latvijas neatkarības atgūšanas lai-
ku. (Vairāk lasiet intervijā ar 
vēsturnieku R. Jansonu 13. lpp.!)

***
Leģendārais Baltijas ceļš 

Baltijas ceļa cilvēku ķēde Rīgā 
uz Akmens tilta // Foto: Uldis 
Briedis

Staļina un Hitlera vienošanās 
50. gadadienā 1989. gada 23. au -
gustā notikušais Baltijas ceļš bija 
nevardarbīga pretošanās akcija, 
kuŗas laikā apmēram divi miljoni 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ie -
dzīvotāji sadevās rokās, veidojot 
cilvēku ķēdi no Tallinas caur Rīgu 
līdz Viļņai..

***
Džūkstē lepojas ar izcilo 
novadnieku bijušo Valsts 

prezidentu Gustavu Zemgalu

Valsts prezidents Egils Levits 
Džūkstē, otrā Latvijas Valsts pre-
zi denta Gustava Zemgala dzim-
tajā vietā, piedalījās G. Zemgala 
150 gadu jubilejai veltītajā pasā-
ku mā. Uzrunājot klātesošos, Valsts 
prezidents izteica gandarījumu, 
ka Džūkstē lepojas ar izcilo no -
vad nieku, viņa piemiņa tiek labi 
kopta un saglabāta: “Gustavs 
Zem gals bija viena no nozīmīgā-
kajām Latvijas personībām, un 
paldies Džūkstei un visam Tuku-
ma novadam par vēsturiskās pie-
miņas godināšanu.”

E. Levits uzsvēra bijušā Valsts 
prezidenta lomu Latvijas valsts 
tapšanā – Gustava Zemgala namā 
tika panākta vēsturiskā vieno ša-
nās par Latvijas Tautas padomes 
dibināšanu un jaunas Latvijas 
valsts proklamēšanu, viņš pats   
arī vadīja Latvijas Republikas pro -
-kla mēšanas aktu 1918. gada 18. 
novembrī un pēc tam arī Latvijas 
Tautas padomes darbu Latvijas 
valstiskumam kritiskajā pirmajā 
pusgadā Rīgā un Liepājā. “Vēl 
1918. gada 17. novembrī latviešu 
tauta bija bez savas valsts. Vēstu-
riskais lēciens no tautas uz tautu, 
kurai ir sava valsts, bija milzīgs, 
un Gustavs Zemgals bija tas, kurš 
pamudināja šo soli.”

Par godu Gustava Zemgala pie-
miņai Valsts prezidents Egils Le -
vits piemiņas vietā iestādīja ābeli.

***
Tiekoties ar Eiropas 

Parlamenta priekšsēdi 
Dāvidu Mariju Sasoli, 

Valsts prezidents Egils Levits pār-
runājot Eiropas Savienības rīcību 
hibrīdkara novēršanā uz ES-Balt-
krievijas robežas. 

***
Valsts prezidents sveic 

Ukrainu valsts neatkarības 
30. gadskārtā 

Valsts prezidents Egils Levits Ki  -
jevā tikās ar Ukrainas prezidentu 
Volodimiru Zelenski, sveicot Uk -
rainu valsts neatkarības 30. gads-
kārtā, kas tika atzīmēta 24. au -
gustā. Sarunā Valsts prezidents 
uzsvēra, ka dalība Krimas plat -
formas inaugurācijas samitā, kas 
līdz tekus Ukrainas neatkarības 
trīsdesmitgades svinībām notiks  
Kijevā, apliecina Latvijas nelo-
kāmo atbalstu Ukrainas suverē-
nitātei un territoriālajai integri-
tātei. E. Levits akcentēja, ka Lat-
vija vēlas turpināt atbalstīt Uk -
rainas ciešāku integrāciju Eiropas 
Savienībā un ciešāku sadarbību  
ar NATO, vienlaikus aicinot Uk -
rai nu neatslābt reformu īsteno-
šanā. “Esam gatavi turpināt sniegt 
prak tisku palīdzību reformu cen-
tienos, tostarp piedāvājot eksper-
tu palīdzību tādās jomās kā liku-
ma varas stiprināšana, tieslietu 
sektora reformas un eksportspē-
jas stiprināšana,” uzsvēra prezi-
dents. Latvija tāpat ir gatava dalī-
ties savā pieredzē labas pārval dī-
bas, likuma varas, decentra lizā-
cijas, uzņēmējdarbības un reģio-
nālās attīstības jomās.

***
Baltijas Asamblejas balvu 
zinātnē pasniedz fiziķim 

Robertam Eglītim
Baltijas Asamblejas balva zi  nāt-

nē pasniegta fiziķim Robertam 
Eglītim. Latvijas Zinātņu akadē-
mi  jas korespondētājloceklis R.Eg -
   lītis apbalvots par pētījumu ciklu 
“Teorētiski aprēķini jauniem ma -
teriāliem enerģijas iegūša nai un 
uzglabāšanai”.

R. Eglītis ir Baltijas Asamblejas 
2020. gada balvas laureāts. Aizva-
dītā gada Baltijas Asamblejas bal-
vas laureāti, ņemot vērā Covid19 
izraisītās pandēmijas dēļ noteik-
tos ierobežojumus un piesardzī -
bas pasākumus, šoreiz godināti 
katrs savā valstī un laikā – Igau-
nijā ceremonija notika 2020. gada 
rudenī, bet Lietuvā tā plānota 
šoruden.

***
21. augustā pirms 30 gadiem

PSRS notika valsts apvērsums jeb 
pučs. Tā rīkotāji centās nepieļaut 
ekonomiski un polītiski brūkošās 
padomju imperijas izjukšanu un 
arestē prezidentu Michailu Gor-
ba čovu. Starp sociālisma lielva -
ras okupētajām territorijām Lat-
vija ir pirmā, kas oficiāli paslu-
dināja puču par nelikumīgu. Puča 
liktenis izšķīrās Maskavā. Tas bija 
brīdis, ko Latvija izmantoja, lai 
pilntiesīgi atgrieztos uz pasaules 
kartes. “Bija skaidrs, ka Maskava 
mūs tāpat vien nepalaidīs,” Lat vi-
jas Tautas frontes pirmais priekš-
sēdis Dainis Īvāns atceras PSRS 
līdera Michaila Gorbačova no -
stāju, kuŗš bijis par valsts pārbū -
vi, taču tā, lai saglabātu PSRS.

Dainis Īvāns
 
Tonis bijis “absolūti katēgo ri-

sks”. Vairākkārt sarunās ar bal-
tiešiem Gorbačovs atkārtojis – ja 
gribat izstāties no Padomju Sa -
vienības, tad tikai atbilstoši PSRS 
likumiem. “Viņš to tā kā ņirgā -
joties teica, jo tie juridiski bija 
uzrakstīti tā, ka saskaņā ar tiem 
izstāties nevarēja,” secina Īvāns. 
Tāpēc attiecībās ar imperiju kā  -
dam izšķirošam brīdim bija jā -
nāk. Nebija tikai zināms – kad...”

23. augustā LR AP pieņem lē -
mumu par LKP CK antikonstitu-
cionālo darbību Latvijā. Nolemj 
izveidot komisiju LKP īpašuma 
pārņemšanai. Arestē LKP CK va -
dītāju Alfrēdu Rubiku, tiek pār-
ņemta LPSR CK galvenā ēka. 
Dienas vidū virs LKP CK ēkas 
tiek pacelts sarkanbaltsarkanais 
karogs.

***
Baltijas un Polijas premjēri: 

Robežas sargāšana ir Eiropas 
Savienības kopējā atbildība

Baltijas valstu un Polijas mini s-
tru prezidenti

Baltijas valstu un Polijas mini -
stru prezidenti pauduši nopiet -
nas bažas par situāciju uz Lietu-
vas, Latvijas un Polijas robežām ar 
Baltkrieviju, no kurienes ierodas 
nelegālie imigranti, cenšoties 
šķēr sot robežu. Vienlaikus prem-
jēri paziņojumā norādīja, ka Ei -
ropas ārējo robežu sargāšana nav 
tikai atsevišķu dalībvalstu pienā-
kums, bet arī Eiropas Savienības 
(ES) kopējā atbildība.

Latvijas ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš (Jaunā Vieno tī
ba), Lietuvas premjērministre In -
grīda Šimonīte, Igaunijas val dības 
vadītāja Kaja Kallasa un Polijas 
premjērs Mateušs Moraveckis ko -
pīgajā paziņojumā uzsvēra:

“Mēs saprotam, ka krizi ir plā-
nojis un sistēmiski organizējis 
Aleksandra Lukašenko režīms. 
Situācijas destabilizēšana kaimiņ-
valstīs, izmantojot imigrantus, ir 
nepārprotams starptautisko tiesī-
bu pārkāpums, un tas ir uzska-
tāms par hibrīduzbrukumu Lat-
vijai, Lietuvai un Polijai, un tādē-
jādi arī visai Eiropas Savienībai.”

“Šādā situācijā, kas mūsu reģio-
nā vēl nav pieredzēta, Lietuva, 
Latvija, Igaunija un Polija novērtē 
ES un tās dalībvalstu apņēmību 
kopīgi aizsargāt ES ārējo robežu. 
ES un tās dalībvalstu vienotībai 
un steidzamai diplomātiskai, fi -
nanciālai un techniskai palīdzī -
bai ir būtiska nozīme Lukašenko 
režīma radītās problēmas efektīvā 
risināšanā,” sacīts paziņojumā.

***
ES sola atbalstu cīņā ar nelegālo 

imigrāciju no Baltkrievijas
Eiropas Savienības (ES) iekš-

lietu ministri videokonferencē 
pauduši solidāritāti ar Lietuvu, 
Latviju un Poliju un nosodījuši 
Baltkrieviju, kas organizē nele -
gālo imigrantu plūsmu uz kai-
miņvalstīm.

“Mēs nosodām Baltkrievijas 
mē  ģinājumus izmantot cilvēkus 
kā instrumentus polītisku mērķu 
sasniegšanai,” paziņojis Slovēnijas 
iekšlietu ministrs Alešs Hojss, 
kurš kā pašreizējās ES prezidējo-
šās valsts pārstāvis vadīja sanāk s-
mi. Viņš piebildis, ka ministri vie-
nojušies par ekspertu un tech-
niskā atbalsta sniegšanu dalībval-
stīm, kuŗas skārusi šī Minskas 
piekoptā polītika.

***
Latvijas turpinās atbalstīt 
Baltkrievijas pilsonisko 

sabiedrību
Ārlietu ministrijas parlamen-

tārā sekretāre Zanda Kalniņa-
Lukaševica tikās ar Baltkrievijas 
nevalstiskās organizācijas “Naš 
Dom” vadītāju, žurnālisti un pil-
sonisko aktīvisti Olgu Karaču. 
Sarunā piedalījās arī “Centrs 
Mar ta” vadītāja Iluta Lāce, centra 
polītikas koordinātore Līva Ma -
tuzele un baltkrievu pilsoniskā 
aktīviste Ilona Rudeņa (attēlā).
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studijas stikla objektu kollekcija 
Glasstress Riga un gadu vēlāk – 
Dmitrija Gutova darbs “Gondola” 
mūzeja ātrijā. Šovasar tā būs laik-
metīgās un klasiskās mākslas sa -
spēle “Pašatklāsmē”. Izstāde vei-
dota sadarbībā ar pasaulslaveno 
Ufici galeriju (Galleria degli Uffizi) 
un nebūtu iespējama bez Borisa 
un Ināras Teterevu fonda atbalsta. 
Pēc 10 gados piedzīvotā pavisam 
droši varam teikt – mēs un Borisa 
un Ināras Teterevu fonds esam 
draugi lieliem sapņiem un lieliem 
projektiem,” sacīja Mākslas mū -
zeja Rīgas birža vadītāja Daiga 
Upeniece.

***
Teātŗa festivāls Homo Novus 

izziņo programmu

Starptautiskā jaunā teātŗa fes ti-
vāla Homo Novus programmu 
veidos 23 kultūras notikumi un 
izrādes, pavēstīja festivāla rīkotāju 
pārstāve Sante Remere. Festivāls 
šogad atzīmē 26. pastāvēšanas ga -
du. Remere norādīja, ka Homo 
Novus ir gatavs pārmaiņām un 
atrasties kraujas malā, meklējot 
jaunus organizātoriskus un rado-
šus izrāžu pasniegšanas veidus. 
Par festivāla centru šogad ir izrau-
dzīts Vidzemes tirgus, kas izvēlēts 
kā simboliska vieta, jo tirgū vien-
mēr notiek un ir notikušas cil-
vēku sastapšanās un mijiedarbī -
ba. Remere atzīmēja, ka festivāla 
komanda vēlas nodrošināt iespēju 
ikvienam piedzīvot laikmetīgā te -
ātra izrādes neatkarīgi no pieeja-
mības prasībām. Šogad Homo 
Novus programmā iekļauti darbi, 
kas paredzēti arī nedzirdīgiem 
skatītājiem, teksta izrādes, kuŗas 
varēs pieredzēt arī cilvēki ar re -
dzes traucējumiem, kā arī izrā -
des, kas notiks ar telefona 
palīdzību.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

opera “Cilvēka balss. Telefons”. 
Uz  vedumā apvienota Džankarlo 
Menotti viencēliena monoopera 
“Telefons” un Frensisa Pulenka 
monoopera “Cilvēka balss”. Gal-
venajā lomā būs operas māksli  -
niece Sonora Vaice, kuŗa šajā 
izrādē debitē arī režisores ampluā.

***
Rīgas biržā atklāj 

italiešu mākslas izstādi
Svinot Mākslas mūzeja “Rīgas 

birža” 10 gadu jubileju, no 21. au -
gusta līdz 14. novembrim sadar-
bībā ar pasaulslaveno Ufici gale-
riju skatāma italiešu mākslas iz -
stāde “Pašatklāsme. Tintoreto, 
Omars Galljāni, Lorenco Puljizi”.

Kā  informē Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzeja (LNMM) pār-
stāvji, ekspozīcijas centru veido 
renesanses izcilā venēcieša Tin-
toreto glezna “Jauna vīrieša por-
trets”, kas Rīgā aplūkojama pirmo 
reizi.

“Rīgas biržas tēls nenoliedzami 
saistīts ar Italiju, kas atspoguļojas 
arī krāšņajās Venēcijas palaco for-
mās celtajā ēkā. Tāpēc bija skaid ra 
izvēle šo jubileju, gluži tāpat kā 
savulaik mūzeja telpu atklāšanu, 
iezīmēt ar itāļu kultūras klātbūtni. 
Pirms 10 gadiem tā bija Berengo 

“To es varu saukt par tādu zai-
mošanu, ņirgāšanos par cilvē-
kiem, kas pirms 33 gadiem ris -
kēja ar dzīvību. Šis ir viens no 
mēģinājumiem devalvēt to visu.

Es varu izteikt tikai nicinājumu 
šādiem te ļaudīm, kas spekulē ar 
tautai, patiesībā arī starptautiski, 
svētiem jēdzieniem, kas pasaulē 
nozīmē pavisam kaut ko citu – 
solidāritāti, nevis sabiedrības šķel-
šanu un naidošanu,” norādīja 
Īvāns. Līdzīgu nostāju pauž arī 
dziesmas “Atmostas Baltija” au -
tors Boriss Rezņiks: “Es neredzu 
nekādu sakaru dziesmai ” Baltija” 
ar vakcinēšanos, tas sakars nav, 
un saprotu, ka nekad nebūs.

***
Atklāta izstāde “Rīcība. Brīvība. 

Barikādes nesākās janvārī”
Atzīmējot Latvijas neatkarības 

de iure atjaunošanas 30. gada-
dienu, Barikāžu mūzejā atklāta 
jauna izstāde “Rīcība. Brīvība. Ba -
rikādes nesākās janvārī”. Tā klie -
dē mītu par to, ka 1991. gada 
janvāŗa barikādes bija spontāns 
masu pasākums valsts objektu 
aizsardzībai, kas sekoja notiku-
miem Lietuvā. Fotografijas un 
bagātīgs faktu klāsts iezīmē noti-
kumus no 1990. gada 4. maija līdz 
1991. gada 21. augustam, kad 
noslēdzās Atmoda un bija sa -
sniegts barikāžu mērķis – Latvijas 
valsts atzīšana de iure. Dienas 
gaismu ieraudzījuši svarīgi doku-
menti, kas apliecina – barikādes 
gatavotas, tas nenotika nejauši. 
Tautas frontes lēmumi, tostarp 
1991. gada 12. janvāŗa aicinājums 
sarīkot manifestāciju 13. janvārī, 
mudinot pulcēties pie stratēģiski 
svarīgiem objektiem.

***
Apbalvojums 

Raimondam Paulam

Japānas vēstnieks Latvijā Ja -
suhiro Kavaguči no Japānas im -
perātora pasniedzis Rai mon -
dam Paulam Uzlecošās saules 
ordeni un Zelta starus ar kakla 
lentu.  

Tā ir atzinība par mākslinieka 
ieguldījumu kultūras apmaiņā 
un savstarpējās sapratnes veici-
nāšanā starp Latviju un Japānu. 
Vēstnieks Kavaguči uzsvēra, ka 
Maestro sacerētā dziesma “Dā -
vāja Māriņa” jeb “Miljons rožu” 
Japānā ir plaši pazīstama un 
leģendāra. Savukārt Maestro iz -
teica pateicību Japānas imperā-
ro ram, Japānas valdībai un Ja -
pānas tautai, uzsverot, ka Japāna 
ir unikāla valsts, no kuŗas pa -
saule var daudz mācīties, un 
sevišķi tas attiecas uz senās kul-
tūras saglabāšanu. 

***
Rīgas pirmizrādi 

piedzīvos dziedātājas 
Sonoras Vaices monoopera 

“Cilvēka balss. Telefons”
Šā gada 4. oktobrī pirmizrādi 

piedzīvos multimediāla mono-

vai rāk senioru savakcinēti Val-
mieras novadā, kur, piemēram, 
vecumā no 70 līdz 79 gadiem 
vakcināciju sākuši jau 80% un 
vecumā no 80 līdz 89 gadiem – 
70% senioru. Saldus novadā 82% 
iedzīvotāju vecuma grupā no 70 
līdz 79 gadiem saņēmuši vismaz 
vienu vakcīnas devu. Saulkrastu 
un Ogres novados 70% vecuma 
grupā no 80 līdz 89 gadiem esošo 
senioru ir vakcinēti ar vismaz 
vienu vakcīnas devu.

***
Lai arī saslimstība ar Covid19 

Latvijā pēdējās nedēļās redzami 
aug, Latvijā saglabājas viens no 
zemākajiem slimības izplatības 
rādītājiem Eiropā un Latvija pēc 
šī rādītāja aizvadītajās divās ne -
dēļās ir saglabājusi 24. vietu starp 
30 Eiropas Savienības (ES) un 
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 
valstīm, liecina Eiropas Slimību 
un profilakses centra (ECDC) ap -
kopotie dati. Arī iepriekšējā ne -
dēļā Latvija bija 24. vietā, bet pirms 
tam atradās 23. vietā. ECDC ap -
lēses par situāciju divās iepriek-
šējās nedēļās no 2. līdz 15. augus-
tam liecina, ka Latvijā kumulatīvā 
saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju 
ir pakāpusies līdz 64,11 gadīju-
miem, taču tas tomēr ir mazāk 
nekā lielākajā daļā ES un EEZ  
valstu.

***
Piketā vienojas Šlesera un 

Gobzema atbalstītāji
Rīgas centrā pie Brīvības pie-

minekļa 18. augustā notika Ai -
nāra Šlesera partijas organizētā 
ziedu nolikšana, pēc kuŗas pasā-
kuma dalībnieki devās gājienā uz 
Rīgas pili, kur plkst. 20  vakarā 
piketu rīkoja Alda Gobzema at -
balstītāji, kas ir neapmierināti ar 
“obligāto” vakcināciju un Kariņa 
valdību. Šlesers pie Brīvības pie-
minekļa saviem atbalstītājiem at -
gādināja jau partijas dibināšanas 
sanāksmē pausto neapmierinā-
tību ar “Kariņa un Levita režīmu”, 
kā arī iepazīstināja ar savas to  po-
šās valdības “ministriem” un pre-
zidenta amata kandidāti Jūliju 
Stepaņenko. Pēc Aināra Šlesera 
teiktā, tik drastiski Covid19 iero-
bežojošie pasākumi kā Latvijā 
neesot nekur citu pasaulē. Pēc īsās 
uzrunas viņš aicināja klātesošos 
doties uz Rīgas pili, un izteica ce -
rību, ka policija būs “kopā ar tau-
tu”. Vēlāk Šlesera partijas aktī - 
visti pievienojās Gobzema iniciētā 
piketa dalībniekiem pie Rīgas  
pils, kur protesta akcija turpinā -
jās. Zi  ņu aģentūras LETA novē-
rojumi liecina, ka Vecrīgā bija sa -
pulcējušies pāris tūkstoši pike tē-
tāju, lai protestētu pret “obligātu 
vakcināciju” pret Covid19. 

(Vairāk lasiet K. Streipa komen
tārā 11. lpp.)

***
Īvāns gatavs vērsties policijā 
pret vakcinācijas pretinieku 

Baltijas ceļa kampaņu
Viens no Baltijas ceļa ini ciā to-

riem Dainis Īvāns gatavs vērsties 
policijā pret vakcinācijas preti-
niekiem, vēsta televīzija “ReTV”. 
Sociālos medijos publicēts video – 
aicinājums doties Baltijas ceļā, 
taču ar pavisam citu vēstījumu. 
Aicinājums piedalīties Baltijas 
ceļa pasākumā, piesaucot lozun-
gus par brīvību, ir arī aicinājums 
iestāties pret obligātu vakcināciju. 

Z. Kalniņa-Lukaševica pauda 
atbalstu Baltkrievijas sabiedrībai 
tās centienos izveidot un dzīvot 
brīvā un demokratiskā Balt krie-
vijā, kas ievēro savu pilsoņu tie sī-
bas, kā arī pauda pateicību O. Ka -
račai par darbu Baltkrievijas sie-
viešu tiesību aizsardzībā.

***
Pāvests Francisks: 

Vakcinēšanās pret Covid19 
ir mīlestības darbs

Vakcinēšanās pret Covid19 ir 
mī  lestības darbs: ar šādu vēstī ju-
mu video uzrunā, kas izplatīta 
vak cinācijas atbalsta kampaņas 
ietvaros,  nācis klajā pāvests Fran-
cisks.

Pāvests Francisks tiekas ar vak-
ci nācijas centra darbiniekiem

“Pateicoties Dievam un daudzu 
darbam, šodien mums ir vakcīnas, 
lai aizsargātu mūs pret Covid19,” 
video vēstījumā spāņu valodā sa -
cīja pāvests. “Tās sniedz mums 
cerību izkļūt no šīs pandēmijas, 
bet tikai, ja tās ir pieejamas visiem 
un ja mēs strādājam kopā. Po -
tēšanās ar atbilstošo varasiestā -  
žu apstiprinātām vakcīnām ir 
mīlestības darbs,” sacīja Francisks.

***
Par augstiem vakcinācijas 

rādītājiem  godina  
Latgales ģimenes ārstus

Daugavpilī ģimenes ārstu un 
ārstu palīgu konferencē “Vakci-
nācija pret Covid19: aktuālitā -   
tes un izaicinājumi” par labiem 
Covid19 vakcinācijas rādītājiem 
trīs nominācijās veselības minis-
trs Daniels Pavļuts (AP) godināja 
vairākus Latgales ģimenes ārstus.

“Vakcinācija ir primārās vese-
lības aprūpes pamata pakalpo-
jums, ko pelnījis saņemt ikviena 
ģimenes ārsta pacients. Latvijas 
iedzīvotāji, it īpaši seniori un 
chroniski slimojošie, par vakci nā-
ciju vēlas tikt uzrunāti tieši no 
savas uzticības personas – ģime-
nes ārsta. Paldies tiem Latgales ģi -
menes ārstiem, kuŗi iedrošina 
cilvēkus un vakcinē pret Covid19. 
Tomēr Latgalē mums vēl ļoti 
daudz kopīgi darāms, lai cilvēkus 
pasargātu,” sacīja veselības ministrs.

***
Augstākie vakcinācijas pret 

Covid19 rādītāji –
Valmieras, Saulkrastu un Ādažu 
novados.  Puse Valmieras, Saul-
krastu un Ādažu novadu iedzī-
votāju ir saņēmuši vismaz vienu 
vakcīnas devu pret Covid19, šim 
rādītājam tuvojas vēl 26 Latvijas 
pašvaldības, kuŗās vakcināciju sā -
kuši jau vairāk nekā 40% iedzī-
votāju, aģentūru LETA informēja 
Nacionālā veselības dienesta Vak-
cinācijas projekta nodaļā.

Raugoties uz vecāka gada gā-
juma iedzīvotājiem, kopumā vis-

ĪRIJA. 21. augustā Lat -
vijas vēstniecības Īrijā dārzā 
notika nefor māla tikšanās  
ar pirmās latviešu studentu 
organizācijas Īrijā – “Īrijas 
latviešu nacionālās padomes 
(ĪLNP) studenti” pārstāv-
jiem. Organi zā cija tika dibi-
nāta 2021. gada 2. maijā, bet 
Covid19 pandēmijas no -
teik  to pulcēšanās ierobežojumu dēļ tikšanās ar studentiem tika atlikta 
līdz jaunā studiju gada sākumam. Uzrunājot esošos un topošos stu-
dentus, Latvijas vēstnieks Jānis Sīlis uzsvēra zināšanu lielo nozīmi 
mūsdienu sabiedrībā un aicināja Īrijā apgūtās zināšanas nākotnē iz -
mantot arī Latvijas izaugsmes veicināšanā.  Tāpat jaunieši tika aicināti 
apvienot savās rindās ne tikai ĪLNP jauniešus, bet arī  piepulcinot 
pārējos Īrijas latviešu studentus.

ZVIEDRIJA. 19. augustā Latvijas vēstniecībā Stokholmā tika 
parakstīta Latvijas Kultūras ministrijas un Horvātijas Kultūras un mē -
diju ministrijas sadarbības programma 2021. – 2024. gadam. Sadarbī-
bas programma veicinās abu valstu ciešākas saites kultūras jomā, ļaujot 
savstarpēji iepazīt to kultūru un māksliniecisko jaunradi, kā arī vei -
dojot informācijas, kultūras un mākslas organizāciju, izstāžu, māksli-
nieku sadarbību un apmaiņu. Pārstāvot Latvijas Republikas kultūras 
ministru Nauri Puntuli, sadarbības programmu parakstīja Latvijas 
vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams, bet no Chorvatijas puses sadarbī-
bas programmu parakstīja Latvijā akreditētais Chorvatijas vēstnieks 
Dr. Siniša Grgičs.

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”

Lai gan daži pasaules mediji 
Rietumu bruņoto spēku aizie ša-
nu no Kabulas cenšas salīdzināt 
ar to, kā amerikāņi pameta Sai-
gonu 1975. gada 29. aprīlī, šādai 
parallēlei īsti nav pamata. Dien-
vidvjetnamā ASV un tās sabied-
rotā Dienvidvjetnama faktiski 
zaudēja kaŗu ar komūnistisko 
Vjetkonga režīmu. Savukārt Af -
gānistānas pamešana bija brīv prā-
tīgs ASV prezidentu pie  ņemts 
lēmums. Cita lieta – veids, kā 
Rie  tumi atstāj Afgānistānu. To 
varēja izdarīt daudz gudrāk, 
elegantāk, bez steigas un chaosa. 
Donalds Tramps notiekošo no -
dēvējis par “lielāko pazemojumu 
ASV ārpolītikas vēsturē”. Bi  ju-
šais britu premjērs Tonijs Blērs 
izteicies, ka “Afgānistānas un 
afgāņu tautas atstāšana ir tra-
ģiska un bīstama”. Tas, kam pie-
krīt visi, ‒ ka 2001. gadā pie ņem-
tais lēmums sākt kaŗu pret is -
lāma terroristiem bija pareizs. 
AlQaida terroristu tīkls tika sa -
grauts, Osama bin Ladens iz  nī-
cināts. Bet vai Rietumiem vaja-
dzēja censties modernizēt valsti, 
kuŗas iedzīvotājiem ir pilnīgi 
atšķirīgas vērtības? Diezin vai. 
Saskaņā ar Brauna universitātes 
(Brown University) pētījumu ti -
kai ASV vien kopš 2001. gada iz -
tērējusi pretterrorisma operā ci-
jās Afgānistānā un tās kai miņ-
valstī Pakistānā ap 1000 miljar-
dus ASV dolaru. Tikuši trenēti 
Afgānistānas armijas kareivji un 

Afgānistāna: zaudētās ilūzijas
virsrnieki, apmācīti specdienes-
ti. Sniegta humanitārā palīdzība, 
atjaunota infrastruktūra. Valstī 
darbojās starptautiskas un ne -
val stiskās organizācijas, dažādi 
fondi. Tika realizēti neskaitāmi 
projekti, kas mācīja afgāņiem 
pareizi (demokratiski, civīlizēti, 
toleranti utt.) dzīvot. Izrādās, tas 
nevienam nebija vajadzīgs. Tau-
ta nepārprotami izvēlas Talibā-
nu. Vai vismaz akceptē to. Tātad 
uzskats, ka Rietumu liberālā de -
mokratija ir pievilcīga it visur 
pasaulē, ir mānīgs, pat kļūdains.

To visu varēja paredzēt. 2013. 
gadā ASV galvaspilsētā Vašing-
tonā bazētais socioloģisko pētī-
jumu centrs Pew Research Center 
veica sabiedriskās domas pētīju-
mu valstīs, kurās izplatīts islāms. 
Tā mērķis bija noskaidrot vietējo 
musulmaņu kopienu attieksmi 
pret šariātu jeb islāma reliģis ka-
jiem likumiem. Tad, lūk, 99% no 
Afgānistānas iedzīvotājiem uz -
skatīja, ka šariātam jābūt valsts 
likumdošanas pamatā. 85% no 
visiem afgāņiem (tātad gan vī  - 
r ie ši, gan sievietes!) iestājas par 
to, ka laulību pārkāpusi sieviete 
jānomētā ar akmeņiem. Tāpat 
61%  uzskatīja, ka šariāta likumu 
normas jāattiecina ne tikai uz 
musulmaņiem, bet arī pārējiem 
iedzīvotājiem (kristiešiem, hin-
duistiem, ateistiem utt.). Tad kā -
das illūzijas vēl var būt par šo 
sabiedrību? Nekādas! Kam in  te-
resē, pilns šī pētījuma teksts at  ro-

 dams adresē www.pewforum.org. 
Šķiet, ilūzijas dzīvojis arī ASV 
prezidents Džo Baidens. Vēl 8. 
jū  lijā preses konferencē Baltajā 
namā, atbildot uz jautājumu – 
“Vai Talibāna nākšana pie varas 
Afgānistānā ir nenovēršama?”, 
Baidens atbildēja ar pārliecino -
šu “Nē!”. Un pamatoja: “Jo Af  gā-
nistānas valdības spēki – tā ir 300 
000 vīru liela, labi trenēta ar  mija”. 
Diemžēl šodien šī “labi trenētā 
armija” un tās amerikāņu ieroču 
arsenāls jau kalpo Tali bānam. 
Vai tiešām ASV izlūk die nesti ne -
spēja paredzēt šādu iznākumu? 
Bet varbūt prezidents spītīgi ig -
norēja saņemto informāciju?

Šobrīd Rietumu aiziešana no 
Afgānistānas tiek iztulkota kā 
vājuma pazīme. Britu žurnālists 
un Baltijas valstu draugs Edvards 
Lūkass (Edward Lucas, publicē-
jas izdevumos The Times un The 
Economist) 16. augustā lietuviešu 
portālā delfi.lt komentārā “Ame-
rikai būs grūti atjaunot uzticī -
bu” raksta: “Mēs ieejam pasaulē, 
ku  ŗā ASV vairs nav līderis. Pa -
saulē, kuŗā Eiropa ir vāja, bet 
spē les noteikumus nosaka Ķīna 
un pa daļai arī Krievija. Ikvienu, 
kuŗš atkarīgs no ASV drošības 
garantijām, tagad nodarbinās 
doma, ka var nākties gaidīt rindā 
uz evakuācijas lidojumu. Kuŗš 
iekāps pēdējā lidmašīnā no Talli-
nas, Rīgas, Viļņas, Taipejas vai 
Seulas? ASV kā uzticama sa -
biedrotā reputācija ir saņēmusi 

triecienu”. Lūkass rezumē: “Rie-
tumi zaudē nevis tāpēc, ka mums 
trūkst ekonomisko vai militāro 
spēju, bet tāpēc, ka mēs vilcinā-
mies pieņemt lēmumus”.  

Paldies Dievam, NATO vēl 
ne  kur nav pazudis. Arī ES nav 
sairusi. Un tomēr pasaule mai-
nās. 2003. gadā pēc Latvijas  ie -
stāšanās NATO un ES šķita, ka 
mūsu valsts drošība un saim-
nieciskā labklājība nostiprināta 
uz mūžīgiem laikiem. Ir pagā -
juši teju divi gadu desmiti. Šo -
dien redzam, ka NATO un ES 
savā spēkā, vienotībā un nākot-
nes redzējumā ne tuvu nav tās 
pašas organizācijas, kuŗās Lat-
vija meklēja un arī saņēma at -
balstu. Mēs redzam ASV distan-
cēšanos no pasaules problēmām. 
Medijos klīst baumas, ka Bai de-
na tikšanās laikā ar Putinu 16. jū -
nijā Ženēvā esot pieņemti kādi 
aizkulišu lēmumi par Ukrainu. 
Proti – ka šī valsts atrodoties 
Krievijas ietekmes sfērā. Eiropu 
vājina Lielbritanijas izstāšanās 
no ES, Briseles konflikti ar Po -
liju un Ungāriju. Vēl var piemi-
nēt Vācijas īpašās attiecības ar 
Krieviju un spītīgo nevēlēšanos 
atteikties no gāzes vada Nord
Stream 2. Reaģējot uz nu jau pa -
stāvīgo bēgļu krizi, uz Eiropas 
valstu robežām atkal sāk parā-
dīties žogi, kas liecina par sav-
starpēju neuzticēšanos.

Un tagad vēl kāda atziņa. Jo 
trauslāka, neprognozējamāka 

un egoistiskāka kļūst pasaule, jo 
vairāk polītiķi būs spiesti ieklau-
sīties nevis starptautiskās orga-
ni zācijās, bet gan savos vēlētājos. 
Tas nozīmē, ka pieaugs dažādu 
diasporu, etnisko un reliģisko 
lobija grupu nozīme. Latviešu 
trimda Rietumos, un īpaši jau 
ASV, Austrālijā, Kanadā un Liel-
britanijā, visu okupācijas laiku 
nenogurstoši atgādināja savu 
valstu valdībām par Latvijai no -
laupīto brīvību. Līdz ar neatka-
rības atgūšanu, kad mūsu valsts 
pati spēja nodibināt starpvalstu 
attiecības, trimda (jeb nu jau 
diaspora) it kā “pagāja malā”. Tai 
tika ierādīta tāda kā dekorātīva 
kultūras un izglītības lauciņa 
kopšanas loma. Taču jaunajos 
apstākļos atkal palielinās latviešu 
diasporas polītiskā nozīme. Tā 
var un tai vajag atgādināt gan 
par savām, gan Latvijas intere-
sēm. Ja tas būs nepieciešams, 
koordinēt sadarbību ar lietu vie-
šu, igauņu, poļu, ukraiņu, citu 
Centrālās un Austrumeiropas 
tautu diasporu organizācijām. 
Mums visiem kopā jāiztur šie 
nemierīgie laiki.

18. augustā vairāki tūkstoši 
Latvijas iedzīvotāju sapulcējās 
pasākumā, kuŗu ar sociālo tīklu 
palīdzību saorganizēja viens no 
mūsu valsts “kolorītākajiem” Sa -
eimas deputātiem Aldis Gob-
zems. Savulaik bija advokāts, 
kuŗu 2018. gada novembrī Lat-
vijas Zvērinātu advokātu pado-
me izslēdza no advokatūras tā -
pēc, ka viņš bija pārkāpis vairā-
kus likumus, kā arī konkrētus 
pantus advokātu ētikas kodeksā, 
piemēram,  “Kā profesionālajā 
darbībā, tā privātajā dzīvē advo-
kātam jāatturas no tādas uzvedī-
bas vai rīcības, kas var apkaunot 
viņa profesiju, izsaukt šaubas  
par viņa cieņu, godīgumu un 
taisnīgumu”,  kā arī:  “Advokā-
tiem jāizturas pret savas profe-
sijas kolēģiem ar vislielāko cieņu, 
pieklājību un godīgumu.”

Aldis Gobzems polītikā ienāca 
kā partijas “Kam pieder valsts” 
(KPV LV) kandidāts 13. Saeimas 
vēlēšanās 2018. gada rudenī.  Tā 
bija sagadīšanās, ka minētais 
Zvē  rinātu advokātu padomes lē -
mums nāca divas dienas pēc 
tam, kad toreizējais Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis Gob ze-
mu bija izvirzījis premjermi -
nistra amatam un uzdevis viņam 
sastādīt Ministru kabinetu.  Tas 
Gobzema kungam neizdevās.  
Drīz pēc tam viņš sakašķējās ar 
KPV LV dibinātāju Artusu Kai-
miņu un tapa no partijas un tās 
Saeimas frakcijas izraidīts.  Pat-

Bezatbildība pandēmijas laikā
la ban viņš ir viens no 19 pie 
frak cijām nepiederošiem depu-
tātiem Latvijas Republikas li -
kum devēja.  Ja tā būtu frakcija, 
tā dalītu lielākās frakcijas godu 
ar polītisko partiju Saskaņa – So 
ciāldemokrātiska partija, kuŗai 
arī ir 19 locekļu.  Tos visus ievē-
lē ja no partiju sarakstiem, un vē -
lētāji diez vai vēlējās pārstāvjus, 
kuŗi izstāsies vai taps izraidīti no 
partijas un frakcijas. 

Kopš Covid19 pandēmijas sā -
kuma Aldis Gobzems ir nolēmis 
kļūt par pārstāvi tiem, kuŗi kāda 
iemesla pēc nevēlas vakcinēties 
pret šo sērgu.  Pagājušajā gadā 
pāris reizes viņš demonstrātīvi 
izvietoja attēlus internetā, kur 
viņš bija redzams pārtikas preču 
veikalā, smaidīgs kā maija mē -
nestiņš un bez maskas uz sejas, 
lai rādītu, ka, par spīti tam, ka 
tajā brīdī valstī pastāvēja maskas 
nēsāšanas prasība, viņš, Aldis 
Gobzems, zina labāk un tāpēc 
masku nevalkā.

18. augsta manifestācija bija ar 
tādu pašu domu un tādā pašā 
toņkārtā.  Bet – atbilstoši epide-
mioloģiskās drošības prasībām  
ārpus telpām pulcēties drīkst ne 
vairāk kā 50 cilvēku.  18. augustā 
bija vairāki tūkstoši. Pāris ne -
dēļas pirms 18. augusta Gobze-
ma kungs sarīkoja citu sapulci 
par to pašu temu.  Tur atnāca 
varbūt tūkstotis.  

Aplūkojot Alda Gobzema lielo 
ņemšanos, pirmais, kas jāsaprot, 

ir fakts, ka viņš pirms kāda brīs-
niņa nodibināja jaunu polītisko 
partiju “Likums un kārtība.”  Va -
ram, protams, paironizēt par fak -
tu, ka piesaukt “likumu” diez vai 
pieklājas cilvēkam, kuŗš ir izrai-
dīts no Zvērinātu advokātu pado-
mes. Taču no viņa rakstītā inter-
netā skaidri saprotams, ka Aldis 
Gobzems ir savā prātā iz  domājis, 
ka nākamgad 14. Sa  eimas vēlēša-
nās viņa jaunā partija iegūs tos 
augstākos rezultātus un šoreiz gan 
viņš kļūs par premjērministru.  

Bet lai nu paliek polītiķa sap -
ņu  plāni un cerības. Bet pulcēt  
cilvēkus, lai  pateiktu, ka nevajag 
vakcinēties?! Tā ir vienkārši bez-
atbildība.  Mani vienkārši fasci -
nē iztēle, kādu cilvēki mūsu 
valstī izmanto, lai atrastu jeb-
kuŗu, pat vissīkāko salmiņu, pie 
kā pieķerties, lai saglabātu savu 
pārliecību, ka Covid19 vakcīnas 
ir inde, ka tās ir eksperiments ar 
cilvēkiem, ka tās izgudrotas ar 
mērķi kaitēt, ka  Bils Geits tās 
izgudroja, jo viņš visos, tostarp  
letiņos grib iedēstīt čipu, lai pēc 
tam viņš mūs varētu kontrolēt.  
Rezultāts – 23. augustā, komen-
tāra rakstīšanas dienā, Latvijā 
pilnībā vakcinēti vien 38,3% 
valstspiederīgo.  Tikai 38,3%!

Un tas ir laikā, kad Covid19 
infekciju skaits mūsu valstī atkal 
ir sācis pieaugt. Laika lasītāji 
Amerikā, – jūs zināt, kas notiek, 
ja kādā territorijā pandēmijas 
laikā ir bezatbildīga polītiska 

vadība!   Jūs zināt, ka Alabama 
pa  gājušajā nedēļā paziņoja kād-
reiz neiedomājamo un prātam 
neaptveramo – Covid19 pacien-
tu bija tik daudz, slimnīcas bija 
tik noslogotas, ka gadījumā, ja 
kāds štata iedzīvotājs piedzīvotu 
insultu vai infarktu, viņam pa -
šam ar to bija jātiek galā, jo ne -
atliekamās aprūpes mašīnu vien-
kārši nav. Nevaram zināt, kā var 
būt Latvijā, bet viens ir skaidrs –  
kumulatīvais saslimstības rādī-
tājs mūsu valstī pēdējā mēneša 
laikā ir pieaudzis no 29,1 uz 100 
tūkst. iedzīvotājiem līdz 84.  
Nonākot pāri simtam, valdībai 
atkal nāksies domāt par ierobe-
žojumiem. Bet pāri 120 – un 
valdībai nāksies domāt par vēl  
stingrākiem ierobežojumiem.  
Mēs visi pārdzīvojām pagājušo 
rudeni, ziemu un pavasari, kad 

lielākoties veikali, restorāni, kul-
tūras iestādes bija slēgtas, pulcē-
šanās bija ļoti stingri ierobežota, 
un dauzviet Latvijā vecākiem 
bija jātiek galā ar faktu, ka abi 
bērni visu laiku bija mājās, dē -
lam bija attālināti jāapgūst trešās 
klases matēmatikas stundas, 
meitai attālināti sestās klases li -
terātūras stundas, bet mājās tikai 
viens dators. Vietām Latvijā pat 
tā nebija.  Vai to vēlas Aldis Gob-
zems un viņa fani – tādu pašu 
dīkstāvi, tādus pašus ierobežo-
jumus, tādas pašas problēmas.  
Gribu cerēt, ka pietiekami liels 
skaits  mūsu valsts iedzīvotāju 
at  jēgsies un nāks pie veselā sa -
prāta, lai kaut kad, paredzamā 
nākotnē, mēs tomēr spētu šai 
sērgai pielikt punktu.  Patlaban, 
diemžēl, joprojām esam visai 
tālu no tā.
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Vispirms, protams, es sirsnīgi 
pateicos par šo man izrādīto 
atzinību! Es pateicos Dievam 
par iespēju dzīvot šajā laikā un 
piedalīties Latvijas valstij izšķi-
rošos notikumos. Tā ir dāvana – 
šī dzīve, kuŗu es dzīvoju. Bet šajā 
nozīmīgajā brīdī atļaujiet man  
ar jums dalīties vēl dažās pārdo-
mās un izjūtās. 

Katrs cilvēks vismaz dažas rei-
zes mūžā piedzīvo kaut ko tādu, 
ko mēdz dēvēt par virsotņu pie-
redzi. Nereti pavisam negaidīti 
varam nonākt tādā apziņas stā-
voklī, no kuŗa mūsu dzīve, citi 
cilvēki, pasaule atklājas pilnīgi 
jaunā perspektīvā, citādā nekā 
parasti. Šie mirkļi mūs piemeklē, 
kad esam izmesti no komforta 
zonas, ievainoti, satriekti, izmi-
suši, vai varbūt, kad esam patiesi 
atvērti, vai iemīlējušies. Tevī pie-
peši atveŗas neiedomājams pla-
šums un bezgalīgs dziļums, kas 
ne tikai ļauj saprast atšķirīgus 
cilvēkus, bet tos savādāk just. 

Uz mirkli kļūst pieejama dziļa 
skaidrība un gudrība, kas ļauj 
ieraudzīt jaunas iespējas, kā risi-
nāt, šķiet, neatrisināmas problē-
mas un atrast negaidītu izeju no 
dzīves strupceļiem. Un mēs no -
ķeram sevi domājam – ja vien es 
prastu šajā virsotnē palikt, es 
spētu dzīvot pilnīgi citādi! Taču 
šie mirkļi ātri paiet, iekšējais pla-
šums izgaist, un atgriežas mūsu 
ikdienas uztvere – visu vienkār-
šojoša, steidzīga, ciniska. Virso -
t ņu pieredzes atklāj mūsos mā -
jo jošās iespējas, lai mēs zinātu, 
ka kaut kur ir sasniedzama pie-
redze, kas pārsniedz mūs pašus. 
Kaut reizi to pieredzot, ir grūti 
vai pat neiespējami to aizmirst. 
Šie brīži atgādina, ka mana dzī-
ves izjūta un prasme veidot at -
tiecības ar citiem vienmēr, vien-
mēr ir atkarīga no tā, kā un no 
kuŗas vietas es skatos. 

Te mēs nonākam pie garīgu -
ma. Tā bija arī viena no lielajām 
Atmodas tēmām. Manuprāt, tā 
joprojām ir viena no lielākajām 
dzīves tēmām. Protams, ka garī-
gumu var saprast un skaidrot 
ļoti atšķirīgā veidā. Pirms 30 ga -
diem daudzi domāja, ka runa ir, 
varbūt, par tādu reliģiskas kārtī-
bas ieviešanu. Daži domāja, ka 
galveno var atrisināt, nu, piemē-
ram, iekļaujot reliģiju skolu ob -
ligātajā programmā. Taču garī-
gu mu nav iespējams ieviest ar 
likumiem un ārējiem pasāku-
miem. Garīgums ir stāsts par 
īstām pārmaiņām un, pirmkārt, 
vienmēr manī! Tas ir jautājums, 
kā man pašam kļūt par dziļāku, 
viengabalaināku un patiesāku 
Cilvēku. 

Lai kādā pozīcijā, profesijā, 
amatā mēs katrs atrastos, mēs 
taču zinām, ka lielākās pretrunas 
katrs nesam sevī. Kuŗš no mums 
nepazīst izmisumu, bezspēku, 
neziņu, bezmiega naktis? Ārpusē 
redzamā naida, baiļu un agresi-
jas iemesli mājo mūsos. Pasaules 
lielākās drāmas allaž notiek cil-
vēkā. Garīgums ir lēnais ceļš 
pre tī mūsos mājojošajām virsot-
nēm, pretī jaunai iespējai redzēt, 
just, uztvert, domāt, dzīvot. Ga -
rīgums ir mana brīvā izvēle mā -
cīties sazināties ar manu skaisto, 
nesaprotamo un kontrolei nepa-

“Kurā mirklī es esmu visvairāk es?”
Mācītāja Juŗa Rubeņa runa, saņemot Valstiskuma balvu

kļaujamo dzīvi. Tā ir uzdroši-
nāšanās atrast veidus, metodes, 
prakses, kas man ļauj augt un 
mainīties, kas palīdz kļūt par au -
tentisku cilvēku, pašam par sevi. 

Tieši dzīve ar dažkārt, šķiet, 
neizturamajām pretrunām un 
sāpēm mani visvairāk ir veido-
jusi un mainījusi. No prāta sprie-
dumos mājojoša teologa, kas 
vēro pasauli no droša attāluma, 
mani iesviežot dzīves mistērijā, 
piespiežot ielūkoties sevī un    
uz  sākt rēgulāras dzīvi mainošas 
prakses. Reizēm šķita, ka es 
esmu pazaudējis jebkādu pa -

matu zem kājām, taču es pa  zau-
dēju tikai sevis paša izdomāto 
pamatu. Tā vietā man tika iedots 
kāds cits, labāks!

Dzīvi nevar ietilpināt ekseļa 
tabulā. Lai cik ļoti gribētos, uz 
dzīves lielajiem izaicinājumiem 
nav vienkāršu atbilžu. Precīzāk 
sakot – atbilde katram ir jāatrod 
savā vietā. Garīgums iedrošina 
un iedvesmo dzīvot satraucošā 
pasaulē, kuŗā vienīgā, pa īstam 
nemainīgā lieta ir nemainīgas 
pārmaiņas. Tas nozīmē – iemā cī-
 ties dzīvot mūžīgā spriedzē, kas 
valda starp mums, atšķirī giem 

cilvēkiem. Piemēram, starp kon-
servātīvajiem robežu sargātā-
jiem un radikālajiem robežu 
pār  kāpējiem. Jo kādam rūpīgi 
jā  glabā cilvēces vēsturē sakrā -
tais, jākopj tradicijas, jānovelk 
robežas, bet kādam tās jāpārkāpj 
un jālauž ceļš uz priekšu. Vieni  
ir vajadzīgi otriem. Bez tradici-
jām radikāļiem nebūtu atspērie-
na punkta ceļam tālāk. Taču ka -
trai tradicijai, lai tā dzīvotu, ne -
mitīgi nepieciešama atjauno ša-
nās. 

Būtu grūti iztēloties sabied rī-
bu, kuŗā šim – tapšanas par cil-
vēku – darbam vienlīdz atsauk-
tos visi. Taču dažkārt pietiek ti -
kai ar dažiem, un katrs, kas iz -
lemj doties šajā varoņa ceļoju -
mā, ir neaprakstāms dārgums 
visai sabiedrībai. Valsts ir milzī -
ga dāvana, milzīga iespēja, mil -
zīgs uzdevums. Vienlaikus katra 
valsts ir ļoti trausls veidojums. 
To mūsdienu pasaulē pamanām 
aizvien skaidrāk. Šķiet, pašas 
sta bilākās valstis var negaidīti 
sa  šūpoties un mēs, neticēdami 
savām acīm, ieraugām, cik traus-
las tās patiesībā atklājas. 

Katra valsts ir atkarīga no cil-
vēku prasmes sadarboties, bet 
prasme sadarboties izriet no 
mūsu dvēseles prasmēm. Tāpēc 
vislabākais, kā mēs varam palī-
dzēt sev un savai valstij, ir darīt 
visu, lai mēs augtu pretī savu ie -
spēju virsotnēm visos iespēja-
majos veidos. Uz to, manuprāt, 
vienmēr mudina labs garīgums. 
Taču pats, pats svarīgākais, ko 
māca garīgums, ir MĪLESTĪBA! 
Protams, šis vārds ir ļoti nodel-
dēts, vai ne? Taču mīlestība nav 
skaistas frazes, bet pats jaudīg ā-
kais spēks, kas patiešām ļauj dzī-
vot citādi. 

Mīlestība ir mūsu noslēpu-
mainās dzīves iemesls un mēr-
ķis. Mīlestība ir pats drošākais 
kompass, jo tā ļauj savādāk rī -
koties. Mīlestība sniedz citu ap -
gaismojumu dzīvei. Tā nepadara 
mūs nespējīgus rīkoties, ja ne -
pieciešams, radikāli, bet atklāj, 
kā īstenot savus nodomus un 
mērķus vislabākajā iespējamajā 
veidā, nenodarot pāri citiem.   
Ar tās palīdzību tiešām var kaut 
ko paliekošu uzcelt. Savukārt, 
bez mīlestības mēs parasti sa -
grau jam vairāk nekā uzceļam. 

To es esmu mācījies soli pa 
solim. To man ir mācījuši skaisti, 
bet galvenokārt, sāpīgi dzīves 
no  t ikumi, par kuŗiem es esmu 
pa  teicīgs Dievam. Man to mācī-
juši daudzi cilvēki, kuŗos es esmu 
sajutis iespēju dzīvot citādi. Taču 
īpaši to man ir mācījuši mani 
vecāki, mana mīļā Inga un mūsu 
brīnišķīgie bērni – Filips, Georgs 
un Anna. 

Latvijai ir ļoti vajadzīgi gudri, 
motivēti un mērķtiecīgi cilvēki, 
taču visvairāk tai nepieciešami 

cilvēki, kas rīkojas mīlot. Es jo -
projām turpinu mācīties mīlēt. 
Jā, katrs cilvēks, vismaz dažas 
reizes savā mūžā piedzīvo kaut 
ko tādu, ko mēdz saukt par vir-
sotņu pieredzi. Tevī piepeši atve-
ras neiedomājams plašums un 
bezgalīgs dziļums, kas ne tikai 
ļauj saprast atšķirīgus cilvēkus, 
bet pat tos mīlēt! Uz mirkli kļūst 
pieejama dziļa skaidrība un gud-
rība, kas ļauj ieraudzīt jaunas 
iespējas, kā risināt, šķiet, neatri-
sināmas problēmas un atrast 
negaidītu izeju no dzīves stru p-
ce ļiem. Taču tad atkal atgriežas 
ikdiena ar saviem ciniskajiem, 
ierastajiem reaģēšanas veidiem. 
Paliek tikai viens jautājums – 
kuŗā mirklī es esmu vairāk es? 
Vai tajā, kad man pašam nesa-
pro tamā veidā es pēkšņi iegūstu 
spējas redzēt tik plaši, ka, sev  
par pārsteigumu, spēju saprast 
un mīlēt citus cilvēkus. Vai tur-
pinot dzīvot ierastās ikdienas 
automātiskajās reakcijās? Kuŗā 
mirklī es esmu visvairāk es? Šīs 
virsotnes ir kaut kur tepat, ļoti, 
ļoti tuvu. Mūsos. 

Vēlreiz no sirds pateicos!

Juris Rubenis: “Katra valsts ir atkarīga no cilvēku prasmes 
sadarboties, bet prasme sadarboties izriet no mūsu dvēseles 
prasmēm. Tāpēc vislabākais, kā mēs varam palīdzēt sev un 
savai valstij, ir darīt visu, lai mēs augtu pretī savu iespēju 
virsotnēm visos iespējamajos veidos. Uz to, manuprāt, 
vienmēr mudina labs garīgums. Taču pats, pats svarīgākais, 
ko māca garīgums, ir MĪLESTĪBA!”

Garīgums iedrošina un iedvesmo dzīvot sa  trau
cošā pasaulē, kuŗā vienīgā, pa īstam ne  mainīgā 
lieta ir nemainīgas pārmaiņas. Tas nozīmē – ie 
mācīties dzīvot mūžīgā spriedzē, kas valda starp 
mums, atšķirīgiem cilvēkiem. Piemēram, starp 
konservātīvajiem robežu sargātājiem un radi kā
lajiem robežu pārkāpējiem. Jo kādam rūpīgi jā 
glabā cilvēces vēsturē sakrātais, jākopj tradicijas, 
jānovelk robežas, bet kādam tās jāpārkāpj un 
jālauž ceļš uz priekšu. Vieni ir vajadzīgi ot  riem. 
Bez tradicijām radikāļiem nebūtu atspē riena 
punkta ceļam tālāk. Taču katrai tradicijai, lai tā 
dzīvotu, nemitīgi nepieciešama atjaunošanās. 

Latvijai ir ļoti vajadzīgi gudri, motivēti un 
mērķtiecīgi cilvēki, taču visvairāk tai nepieciešami 
cilvēki, kas rīkojas mīlot. Es joprojām turpinu 
mācīties mīlēt. 
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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”

Latvijas kalendāros augusta 
mēnesī atzīmēti trīs datumi: 
11. augusts – Latvijas brīvības 
cīnītāju  piemiņas diena; 21. 
augusts – Konstitūcionālā liku-
ma “Par Latvijas Republikas 
valstisko statusu”pieņemšanas 
diena; 23. augusts – Staļinisma 
un nacisma upuŗu atceres diena.

Kāpēc 11. augusts?
Kad 1920. gada janvārī pēc 

Latvijas un Polijas armiju kopī-
gās cīņas par Latgales atbrīvo-
šanu tiek panākta uzvara, līdz   
ar ko šī territorija nonāk Latvi - 
jas rīcībā jeb pilnībā tiek iekļau -
ta Latvijas Republikas  kopīgajā 
terri torijā, Krievija ir spiesta 
1920. gada 11. augustā slēgt 
Mie ra līgumu ar Latviju. Krievijā 
vēl turpinājās pilsoņu kaŗš, valsts 
bija vāja, un Latvija tai brīdī 
varēja diplomātiskā ceļā panākt 
šī svarīgā līguma noslēgšanu. 
Līdz ar to 11. augustā tiek pie-
minēti visi tie brīvības cīnītāji, 
kas laikā no 1918. līdz 1920. ga -
dam piedalījās Latvijas neatka-
rības izcīnīšanā, bet gluži simbo-
liski tā ir diena, kad tiek atdots 
gods itin visiem, kas cīnījusies 
par savas valsts brīvību.  

Jā, šī diena Latvijā netiek svi-
nēta, tā tiek mazāk pieminēta. 
Savulaik kopā ar režisoru Raitu 
Valteru uzņēmām do  kumen -
tālo filmu par nacionā lajiem 
par tizāniem, tieši 11. au  gustā to 
izrādīja Latvijas sabied riskajā 
TV. Filmas vēstījums bija pa -
rādīt, ka cīnītāja gars latviešos 
bijis dzīvs arī cauri gaŗajiem 
oku pācijas gadiem, un nacio-
nālie partizāni ir tam spilgts 
pierādījums. Bet ar vienu filmu 
jau šo dienu padarīt par nozī-
mīgu svinamu dienu nevar – par 
maz ir skaidrots un populāri -
zēts, lai tā iedzīvotos sabiedrībā.

Pēdējā gada laikā ir oficiāli pie-
ņemtas  divas atceres dienas – 
17. marts kā vienota nacionālās 
pretošanās kustības piemiņas 
diena. To ierosināja Valsts prezi-
dents, un Saeima to vienbalsīgi 
apstiprināja. Tagad svarīgākais 
darbs ir to “iedēstīt” sabiedrībā, 
ko ar konferencēm un akadē-
miskiem rakstiem vien izdarīt  
nu nevar gan – liela nozīme te ir 
emocionālai, vizuālai uztverei, 
kā mūzika, kino, grāmatas utt. 
Tas pats attiecas arī uz otru at -
ceres dienu – 2. martu – Nacio-
nālo partizānu bruņotās preto-
šanās atceres iedzīvināšanu. 

Attiecībā uz 17. martu parasti 
kā galvenais notikums tiek mi -
nēts Latvijas Centrālās Padomes 
Memorands, kas tiešām ir ļoti 
nozīmīgs dokuments, kas tieši 
1944. gada 17. martā tika parak-
stīts. Taču tā ir tikai viena šķaut-
ne no Latvijas pretošanās kustī-
bas, kuŗā bruņotā pretošanās 
cīņā vien piedalījās vairāk nekā 
20 tūkstoši cilvēku – partizānu, 
nelegāļu, kas, piemēram, izvai-
rījās no dienesta Sarkanajā ar -
mijā, un viņiem  arī bija atbal stī-
tāji. Bet ļoti nozīmīga šķautne, 
uz ko kā tautas deleģētu pārstāvju 
parakstīta dokumenta ideolo ģis-
ki balstījās arī Latvijas Na  cio nālo 
partizānu apvienības ko man-
dieris Pēteris Supe. 

 Augusts Latvijas vēsturē
Vēsturnieks, 13. Saeimas deputāts (NA) Ritvars Jansons intervijā  Ligitai Kovtunai

2. martā, 1945. gadā, savukārt 
Stampaku purvā notika pati 
lielākā kauja Latvijas territorijā, 
netālu no Viļakas. Un arī 2. 
marta atceres diena nav veltīta 
tikai šai vienai kaujai, ko līdz  
šim galvenokārt atzīmējuši Dau-
 gavas Vanagi. Un atkal – nepie-
tiek  tikai ar atceres pasākumu 
Stampaku purvā, ir jādomā, kā 
to plaši iedzīvināt, liekot lietā 
radošu izdomu. Galu galā – ir 
taču tik daudz bijušo partizānu 
atmiņu, partizānu dziesmu, 
dokumentu. 

Līdzīgi kā 4. maijs – valsts 
neatkarības pasludināšanas die -
na – īsti iedzīvojās tautā, kad to 
nosauca par “baltā gald auta 
svētkiem” un sāka plaši svinēt 
arī ārzemju latviešu sabiedrībās.

Bet ir vēl kāds datums au -
gustā, kas daudzuprāt ir ne 
mazāk svarīgs par 4. maiju, un 
tas ir 21. augusts, konstitu cio-
nālā likuma “Par Latvijas Re -
publikas valstisko statusu pie-
ņemšanas diena. Diena, kad 
Latvija ieguva reālu neatkarību 
pēc 50 okupācijas gadiem.

Diena, kad Latvija patiešām 
pārcirta visas saites ar bijušo 
Padomju Savienību. Un te pa -
stāstīšu kādu “stāstu iz dzīves”. 
Kāds mans draugs, kuŗš vēl 
1990. gadā bija spiests būt die-
nestā okupantu Padomju armi -
jā, toreiz 4. maijā sakravāja man-
tas, lai dotos mājās, taču... viņa 
komandieris ņirgādamies pazi-
ņoja, ka vēl nav nekāda pamata 
viņu laist, jo šai datumā vēl tikai 
stājās spēkā pārejas periods Lat-
vijas attiecībās ar PSRS. Tikai 
pēc 1991. gada 21. augusta viņš, 
saņemdams armijas iesauku 
“Brīvā Latvija” varēja savu die-
nestu beigt, atgriezties mājās, un 
kopš tā laika 21. augusts ir die -
na, ko viņš joprojām svin, ai -
cinot ciemos draugus. 

Pēc 4. maija Deklarācijas pie-
ņemšanas vēl darbojās tikai daži 
Satversmes panti, gan paši gal-
venie, bet pārējā likumdošana 
reāli tika iedarbināta tikai pēc 
21. augusta. Būtībā tiešām laika 
posms starp 4. maiju un 21. au -
gustu ir pārejas periods, gan no 
juridiskā, gan tautas apziņas vie-
dokļa, un šis datums – 21. au -

gusts ir atjaunotās neatkarības 
reālās atgūšanas diena. 

Kas “ļauj” dažam labam uz -
skatīt un apgalvot, ka neat ka-
rība Latvijai sakarā ar Mas ka-
vas puča izgāšanās iekrita tieši 
rokās...

 Nē, nekādā gadījumā! Tas bija 
likumsakarīgs process – neatka-
rības tendence bija sākusies un 
ņēmusies spēkā daudz ātrāk par 
puču. Un nav svarīgi, vai ar mi -
nēto pārejas periodu vai bez tā  
4. maija deklarācija bija paslu-
dinājusi Latviju par suve rēnu 
valsti. Varētu gan teikt, ka pēc 
puča neatkarība gluži vai tika 
dāvāta PSRS Vidusāzijas re -
publikām, kuŗas būtībā īsti nezi-
nāja, ko ar to iesākt. Tā ir ļoti 
liela atšķirība, ja vērtējam ne 
tikai Latvijas, bet visas Baltijas 
ga tavību pastāvībai un neatka rī-
bai. Mūsu vēsturē ir neatkarīgas 
valsts pieredze, turklāt atcerē - 
si mies, ka trimdā šī neatkarības 
un brīvības ideja tika glabāta    

un kultivēta. Pateicoties visu ie -
priekš minēto apstākļu kopu-
mam, ieskaitot pretošanās kus-
tību, tika aktuālizēts okupācijas 
fakts, kas savukārt palīdzēja gūt 
starptautisko atbalstu un at  zī-
šanu, kā arī izvest no Latvijas 
okupācijas varas kaŗaspēku. Tas 
arī nodrošināja procesa neat-
griezeniskumu, jo – ja Krievijas 
armija būtu mūsu territorijā pa -
likusi līdz Putina laikam, t. i., 
2000. gadam, situācija būtu ļoti 
nestabila. Pirmām kārtām, mēs 
nebūtu NATO un Eiropas Sa -
vienībā. 

Latvijas kalendāros vēl ie -
rak stīts arī 23. augusts – Staļi-
nisma un nacisma upuŗu at -
ceres diena. 

Tā ir 1939. gada 23. augusta 
nodevīgā diktatoru Staļina un 
Hitlera pakta parakstīšanas die-
na, kad daļa Austrumeiropas no -
  nāk Padomju Savienības, daļa – 
nacistiskās Vācijas ietekmes 
sfērās. Atminēsimies, ka Vācija 

jau gatavojās kaŗam un tai pašā 
1939. gadā repatriēja jeb izvāca 
no Baltijas savus vācu izcelsmes 
tautiešus. 

 Jautājums jums kā Saeimas 
deputātam – vai tad 21. augusts 
tomēr tiks nostiprināts kā at -
zīmējama diena, un mēs to 
līdzīgi kā 4. maiju arī ierak stī-
sim zināmajā Laika kalendārā?

Jau 12. Saeimas laikā tika rī -
koti sarīkojumi 21. augusta at -
cerei. Neatkarības laukumā pie 
Saeimas zaļo tolaik Lidijas Las-
manes stādītie kociņi, bet ar to 
vien, protams, ir par maz. Jubi-
lejas gadā Coivid19 situācija  
da  ļēji apturējusi arī šo jautāju-
mu. Šogad Saeima piedalās pil-
nīgas neatkarības atgūšanai vel-
tītās konferences  “Sapnis un 
piepildījums. Brīvība un neat-
karība” organizēšanā, 21.augu s - 
tā pie Brīvības pieminekļa gūla 
valsts amatpersonu likti ziedi. 
Taču  arī šī diena ir jāiedzīvina ar 
visu to plašo iespēju kopumu, 
par ko mūsu sarunas sākumā jau 
runājām. 

Un visbeidzot jautājums, jū -
tot nākamo vēlēšanu tuvoša-
nos – pēc kādiem kritērijiem 
jūs ieteiktu izraudzīties to po -
lītisko spēku, par kuŗu atdot 
savu balsi? 

Ir jāskatās uz līdzšinējo veiku-
mu – ko konkrēti 13. un ie -
priekšējās Saeimās ir paveikuši 
tie polītiskie spēki, par ko do -
mājat balsot,  ko labu izdarījuši 
tautai vitālās jomās, kā kultūra, 
valoda, ģimene u. c., lai savu val-
sti un nāciju patiešām stiprinātu. 

              

Rakstu šīs rindas 20. augusta 
agrā rītā – pēdējais brīdis, kad 
vēl varu uzrunāt jūs ar, pilnīgi 
iespējams, savu pēdējo sleju.

Vakar vakarā tika ieņemta 
Latvijas televīzija, naktī – Rīgas 
radio, starptautiskā telefona cen-
 trāle. Neviens mēs nezinām, kad 
dubultokupācijas asiņainais zā -
baks ienāks katra dzīvē, ienāks 
katra dzīvoklī. Neviens mēs ne -
zinām, vai mēs, izejot ielā, pār-
nāksim mājās.

Pie varas nākusi hunta, un tās 
negaidīti aplaimotās metastāzes 
Rīgā, dabīgi, strādās intensīvi.

Mēs veidojam šo numuru 
cerībā, ka to izdosies vēl nodru-
kāt. Atvainojamies kārtējo reizi 
mūsu lasītājiem par sagādāta -
jām neērtībām. 

Hunta ir nākusi pie varas, ilū-
ziju nav nekādu. Absolūti nepie-
krītu tiem cilvēkļaužiem, kas 
janvāra Vecrīgas aizstāvjus sau-

No “Literatūra un Māksla” 
Nr.32 (2430) 1991. gada 23. augustā

kāja par lielgabalgaļu, absolūti 
norobežojos no nacionālļau -
tiņu pļāpām, ka apvērsums, re, 
lūk, vot, ir noticis kaimiņvalstī. 
Nē, mīļie, tas ir noticis šeit. Nu -
pat. 91. gada augustā. Divdes-
mitajā gadsimtā. 

Noticis, notiek visnežēlīgākās 
varascīņas peripētijās – ar visne-
žēlīgāko PSRS, PSKP un citu bur-
tu salikumu pieredzi aiz muguras.

Pasaules reakcija tādus mon-
strus kā Janajevs un Rubiks ne -
interesē. 

Viņiem nav arī nekādas ie -
spējas sēdēt uz diviem krēsliem 
kā Gorbačovam.

23. augustā iecerēts jauns Bal-
tijas ceļš – šoreiz ar ugunsku-
riem. Man vienmēr ir licies, ka ir 
trīs lietas – jūra, debess (ar vi -
siem mākoņiem) un uguns, par 
kuru domājot, cilvēks attīrās, 
kļūst labāks, neapšaubāmi.

Es cerēju, ka tais ugunīs sadegs 

arī visas nacionālaprobežotības 
dumības, slimīgās ambīcijas, ko 
šis režīms (jā, jā – patīk vai nepa-
tīk – bet, tieši tā) iestrādājis vie-
nas daļas latviešu mentalitātē. 

Nu uguns nes arī cita simbola 
jēgu – uguns ir tā, kurā varam 
sadegt katrs. Kopā. Kompānijā. 
Atsevišķi.

Cik ir mūsu, kas gatavi tajā sa -
degt?

Domāju, ka daudz. Ļoti daudz. 
Tas ir mana optimisma pamats. 

Nupat divdesmito reizi manu 
māju pārlidoja lidgriezis. Rūca 
bargi. 

Pat ja būsim spiesti kādu laiku 
neiznākt, pat ja būsim spiesti 
personāli izbaudīt jaunās varas 
ambīcijas, mēs par kolabora-
cionistiem nekļūsim.

Noliecam galvas jauno Latvijas 
brīvības upuru priekšā.

Neatvadāmies.
Māris Čaklais
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Latvijas Futbola federācijai – 100

No vēstures. Latvijas Futbola sa -
vienība tika dibināta 1921. gada 
19. jūnijā, kad tās nosaukums   
bija Latvijas Futbola savienība, un 
toreiz darbojās līdz 1940. gadam. 
LFS bija pirmā sporta savienības 
organizācija Latvijā. Par pirmo 
priekšsēdi tika iecelts britu pa valst-
nieks Harolds Trevenens Holls, 
kuŗš Latvijā dzīvoja ar ģimeni un 
parallēli saviem tiešajiem pienā-
ku miem, kas bija spiegošana britu 
labā un nodarbošanās ar kokrūp-
niecību, attīstīja arī sporta dzīvi 
Latvijā. Angļu izgudrotā spēle, 
kuŗas uzdevums bija tautai dot 
aizraušanos un cīņas prieku. Arī 
Latvijā to ieveda un parādīja angļi 
ap 1906. – 1907. gadu. Tāpēc tas 
nebija nekāds brīnums, ka latvie-
šu Rīgas pirmajām futbola ko  man-
dām (organizācijām klubiem) 
bija ārzemnieku nosaukumi: pir-
mais futbola klubs, ko dibināja  
un organizēja anglis H. T. Holls, 
bija British Football Club, vēlāk 
Britannia, pirmie Rīgas čempioni – 

arī angļi, pirmais Latvijas čem-
pions – vācu klubs Kaiserwald 
(Ķeizarmežs). Arī Union bija vācu 
klubs. JKS klubu dibināja ameri-
kāņi ar nosaukumu YMCA –Jau-
nekļu Kristīgā savienība, ko lat-
vie ši sauca vienkāršāk – par Imku.  
Arī krievu tautības pārstāvji pul-
cējās un spēlēja savā klubā Kru 
žok (Pulciņš), ebrēji – Hakoah un 
Maccabi, poļi – Reduta. Katrā šajā 
daudznacionālajā klubā, katrā ko -
mandā bija pa dažam latvietim 
arī. 1922. gadā Latvijas Futbola 
sa  vienības organizētajās Latvijas 
meistarsacīkstēs piedalījās 12 bied-
rības ar 22 komandām un 479 
futbolistiem. Gadu iepriekš tika 
izdoti pirmie futbola noteikumi 
latviešu valodā, bet 1923. gada 
maijā Latvija tika uzņemta Starp-
tautiskajā Futbola federāciju aso-
ciācijā (FIFA). Latvijas pārstāvis 
uzņemšanas ceremonijā Francijā 
bija Herberts Baumanis. 1925. ga  dā 
Latvijas Futbola savienība izvei-
doja apgabala futbola savienības, 
bet 1927. gadā izveidoja Latvijas 
meistarsacīkšu virslīgu.

Lai Latvija varētu pārstāvēt savu 
valsti starptautiskajās spēlēs, vaja-
dzēja veidot latviešu klubu. Ener-

ģiski sporta cilvēki saprata un rī -
kojās, lai dibinātu organizāciju, 
kas rūpētos par latviešu klubu 
izveidi un spēles kvalitāti. Viens 
no tādiem bija arī sportists, viegl-
atlēts un sporta tiesnesis no JKS 
(Imkas) biedriem Herberts Bau-
ma nis. Viņa vadībā ideja par lat-
viešu apvienošanu īstenojās un 
1921. gada 18. jūnijā tika likti pa -
mati Latvijas Futbola savienībai 
(starptautiskā nozīmē – federā ci-
jai). Tikai šī organizācija bija tie-
sīga ar savu valsti pretendēt uz 
uzņemšanu FIFA biedru rindās. 
Tas arī notika 1923. gadā. Latvijas 
pirmās neatkarības laika 19 ga - 
dos LFS priekšsēža amatā ir bijuši: 
H. T. Holls (1921, N. Bergs (1922 – 
1925, 1923 – 1926, 1928 – 1929, 
1939 – 1940), H. Johansons (1923), 
J. Redlihs (1924, 1935 – 1940),     
K. Graupners (1926), R. Jansons 
(1927). P. Ruiga (1930 – 1934).

LFS bija vēl arī citas jo svarīgas 
problēmas: valstsvienības trene-
ris, jo Latvijā savu izglītotu un pie-
redzes bagātu treneru nebija. Tā -
pēc līdz pat neatkarības zaudē ša-
nai visām valstsvienības spēlēm 
komandu gatavoja un spēles va -
dīja ārzemnieki – visbiežāk no 
Austrijas un Ungārijas. No valsts-
vienības treneriem ar Latvijas iz -
lasi labākie panākumi  bija vēl vie-
nam austrietim – R. Štancelam, 
kuŗš nomainīja ungāru F. Vogen-
hūberu. Rūdolfa Štancela vadībā 
Latvija 1936. – 1938. gadu sezonās 
sasniedza savu iespējami labā -    
ko līmeni, jo 1938. gada pasaules 
čem pionāta atlases līmeņa pēdējā 
spēlē Vīnē tikās ar Austrijas izlasi, 
kur līdzīgā cīņā zaudēja ar 1:2 
(1:0) un neiekļuva starp 16 pa -
saules spēcīgākajām vienībām fi -
nālturnīram Francijā.

Okupācija un pasaules kaŗš 
pār trauca gan Latvijas futbola at -
tīstību, gan Latvijas Futbola sa  vie-
nības darbību. Valstsvienība bija 
aizvadījusi 99 oficiālas starp tau-
tiskās spēles.

Gandrīz 50 PSRS laika gadi Lat-
vijai laupīja starptautisko sakaru 
un nacionālās valstsvienības at -

tīstības un pat eksistēšanas iespē-
jas. Futbols kā spēle nebūt neiz-
nīka. 

Latvijas neatkarības atgūšana 
prasīja un ļāva veikt pozitīvas 
pārmaiņas arī futbola organi zā-
cijā.  Taču jaunie spēlētāji auga, 
treneri apguva pieredzi, futbola 
process  norisinājās, Māras Zālītes 
dzejas vārdiem runājot, – tik un 
tā! Komandas un spēlētāji Latvijā 
bija PSRS sabrukšanas pēdējos 
gados, bet kā izveidot un vadīt 
atjaunoto Latvijas Futbola fede rā-
ciju, tādas pieredzes nebija nevie-
nam. Labi, ka valstij tika saglabāts 
FIFA statūts no uzņemšanas ga -
da (1923.). Šis apstāklis nodroši-
nāja Latvijas piedalīšanos 1994. 
gada pasaules čempionāta atlases 
spēlēs. Mums “tikai” atlika ievēlēt 
ievēlēt LFF prezidentu, valstsvie-
nības treneri un sagatavot pašu 
izlases komandu. 1990. gada 19. 
augustā tika dibināta Latvijas 
Futbola federācija. Konferencē no 
110 aicinātajiem delegātiem pie-
dalījās 66. Ar 45 “par” un “pret” 5 
balsīm par prezidentu ievēlēja   
uz  ņēmēju Vladimiru Ļeskovu. 
1996. gadā  Guntis Indriksons 
prezidenta postenī nomainīja V. 
Ļes kovu. 

LFF prezidenti pēc Latvijas 
ne  atkarības atgūšanas:Vladimirs 
Ļeskovs  (1990 – 1995); Modris 
Supe (1995 – 1996); Guntis In  drik -
sons (1996 – 2018); Kaspars Gor kšs 
(2018 – 2019); Vadims Ļašenko    
(2020, no 03.07.)                                 

Leģendu  spēle: 
Latvija – viesu komanda

Viesu komandā bija vairāki 
plaši pazīstami futbolisti. Luišs 
Filipe Madeira Kaeiru Figu 
(1972) ir bijušais portugaļu futbo-
lists, kuŗš spēlēja kā pussargs par 
Lisabonas Sporting, FC Barcelona, 
Madrides Real un Milānas Inter
nazionale savā vairāk nekā 20 
gadu ilgajā karjērā.

Viņš aizgāja no futbola 2009. 
gada 31. maijā. Kopā ar Por-
tugales izlasi, būdams tās kaptei-
nis, viņš piedalījās 127 spēlēs. 
Figu bija 2000. gada Eiropas Gada 
futbo lists, 2001. gada FIFA Pa -
saules Gada futbolists un tika 
iekļauts FIFA 100 sarakstā.

Florents Johans Maludā (1980) 
ir Francijas izlases futbolists no 
2004. līdz 2012. gadam. Malouda 
pārstāvēja Les Bleus 80 reizes, to -
starp divos FIFA Pasaules kausos 
un divos Eiropas čempionātos. 

Sporta sabiedrībā populārais 
futbola tiesnesis Miķelis Ru  be-
nis ir vairāku grāmatu autors 
gan par pasaules futbola čem-
pionātiem, gan par sporta ka -
raļa vēsturi. Viņš Latvijā sako-
pojis vienas savas jaunākās grā -
matas vākos gan publicis ti kā 
(žurnālā Sports u.c.) publicētos 
un vēl nepublicētos biografis-
kos pastāstiņus par līdz šim 
sporta dzīvē mazāk ievēro -
tām, bet bieži kritizētām sva -
rīgām personībām – sporta 
spēļu tre neriem, tiesnešiem, 
veterā niem, visdažādāko pro-
fesiju apvienotājiem ar sacen-
sību tiesāšanas vai trenēšanas 
ko  pumā nepateicīgo, pat it kā 
ar pamatdarbu nesavienoja -
mu vaļasprieku. 

Par futbola treneri, kas aiz-
ved komandu līdz valsts čem-

piona titulam, 
bet kuŗu atlaiž 
no darba; par 
hokeja tiesnesi, 
kas četrus (!) 
gadus atzīts par 
labāko KHL 
čempionātā , 
pēc spēlē iegūtā 
smagā savaino-
juma un ope-
rācijas atgriežas 
uz ledus; par 
futbola vārt-

sargu Laimoni Lai zā nu, kas no 
Juglas aizceļojis un spēlējis Mas-
kavā un Montevideo (grāmatas 
tapšanas laikā pāragri miris – 
M. R.); par sporta statistikas lomu 
un nozī mi futbola vēsturē, ap -
rakstot šī sabiedrībai ne  redzamā 
sporta darītāja pie redzi. 

Autoram vistuvākie sporta vei-
di, kuŗiem amatieŗa līmenī viņš 
gājis cauri, ir futbols, hokejs un 
basketbols. Bet, lai šī grāmata ne -
būtu tikai vīriešiem un par vīrie-
šiem, pirmā vietā tās lappusēs 
ierādīta dāmai, kas 2019. gadā par 
mūža ieguldījumu sportā saņē -
ma gada balvu – Latvijas Radio 
sporta ziņu moderatorei, slave -
nās TTT basketbola komandas 
dalībniecei Initai Kresai-Katkov-
skai. Tagad viņa sistēmātiski zi  ņo 
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 galve-
no, lielāko vietu. Sevišķi mūsu 
tiesneši, kas pēdējos aizvadī ta-
jos gados iekaroja Eiropas un 
pasaules līmeņa spēlēs populā-
ritāti, atzinību un, protams, 
autoritāti. Andra Treimaņa va -
dībā Haralds Gudermanis un 
Aleksejs Spasjoņņikovs Brazī-
lijā vadīja pasaules čempionāta 
finālturnīru jauniešu koman-
dām, pašu finālu Brazīlija – 
Meksika ieskaitot. 

Pasaules čempionāts jebkuŗā 
paaudžu vecumā tiesnešiem ir 
augstākā līmeņa atbildības un 
kvalifikā cijas pārbaude.  

Šā gada jūnijā Latvijas Fut-
bola federācijai ap  ritēja apaļi 
100 gadi. Arī tāpēc LFF snie-
gusi atbalstu grāmatas izdoša-
nai kā veltījumu valsts galvenās 
futbola organizācijas jubilejai.

“Gods kalpot 
sportam”

(Turpinājums 16. lpp.)

PĒTERIS  KARLSONS

JAUNUMS

Grāmatas Jums piesūtīs pa 
pastu (t.sk. pasta izdevumi).

Rakstiet Inesei Zaķis
6051A Sun Blvd #604,

St. Petersburg, Florida 33715

Cena – 30 USD
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ANDRIS NELSONS
Vācija
17., 19., 23., 24., 26. septem-

bris. Andris Nelsons un Gewand
  hausorchester Leipzig. Gewand
haus zu Leipzig

AINĀRS RUBIĶIS
Vācija
18., 24.  septembris. 1., 3., 

16. oktobris Ainārs Rubiķis di -
riģē Dž. Verdi operu “Traviata”. 
Komische Oper Berlin

JĀNIS LIEPIŅŠ
Vācija
8., 17., 25.  Septembris. Jānis 

Liepiņš diriģē P. Čaikovska ope-
ru “Jevgeņijs Oņegins”. National
theater Mannheim

12., 19. septembris. Jānis Lie-
piņš diriģē V. A. Mocarta operu 
“Burvju flauta”. Nationaltheater 
Mannheim

5., 11., 18.  septembris. Jānis 
Liepiņš diriģē Dž. Pučīni operu 
“Madama Butterfly”. National
theater Mannheim

17., 23., 24.  oktobris. Jānis 
Lie piņš un NationaltheaterOr 
chester. Nationaltheater Mann
heim

KRISTĪNE OPOLAIS

MĀRIS 
BINDERS

MŪSĒJIE PASAULĒ
Argentīna
30.  oktobris. Kristīnes Opo-

lais solokoncerts. Teatro Colón, 
Buenos Aires

Brazīlija
26. oktobris.  Kristīnes Opo -

lais koncerts. Sala São Paulo
Vācija
16. oktobris. Kristīne Opolais 

Galā koncertā. Opernhaus 
Düssel dorf

ELĪNA GARANČA
ASV
11. septembris. Elīna Garanča 

Dž. Verdi “Rekviēmā”. Metropo
litan Opera, New York, NY 

Austrija
19. septembris. Elīnas Garan-

čas solokoncerts. Musikverein 
für Steiermark, Graz

22., 25., 29. oktobris. Elīna 
Garanča Buijonas princeses 
lomā F. Čilea operā “Adriana 
Lekuvrēra” Wiener Staatsoper

Italija
2. oktobris. Elīna Garanča Dž. 

Verdi “Rekviēmā”. Teatro Regio 
di Parma

3. oktobris. Elīna Garanča 
Galā koncertā. Teatro di San 
Carlo, Naples

MARINA REBEKA
Italija
5. septembris. Marina Rebe -

ka Galā koncertā. Villa Bellini, 
Catania

Šveice
24., 28. oktobris. Marina Re -

beka Leonoras lomā Dž. Verdi 
operā “Trubadūrs”. Opernhaus 
Zürich

INGA KALNA
Vācija
11.  septembris. Inga Kalna 

Toskas lomā Dž. Pučīni operā 
“Toska”. Theater Dortmund

LIENE KINČA
Šveice
3., 15., 17., 19., 21., 24.  sep-

tembris. Liene Kinča kņazienes 
Marjas lomā S. Prokofjeva operā 
“Kaŗš un miers”. GrandThéâtre 
de Genève

ZANDA ŠVĒDE
Vācija
8.,16.,22.,28.  oktobris Zanda 

Švēde Herodejas lomā R. Štrausa 
operā “Salome”. Oper Frankfurt

LATVIJAS RADIO KORIS
Beļģija
21.  oktobris. Latvijas Radio 

koris un diriģents Sigvards Kļava 
“Tchaikovsky & Pärt”. Concertge
bouw Brugge

Nīderlande
24.  oktobris. Latvijas Radio 

koris un diriģents Sigvards Kļa -
va “Tchaikovsky & Pärt”. Parks
tad Limburg Theaters, Heerlen

27.  oktobris. Latvijas Radio 
koris un diriģents Sigvards Kļava 
“Tchaikovsky & Pärt”. Muziek
gebouw Main Hall, Eindhoven

PĒTERIS VASKS
Apvienotā Karaliste
13. septembris. Pēteris Vasks, 

“String Quartet No. 2” un “String 
Quartet No. 4”, atskaņo Solem 
Quartet. Cardif University, Con
cert Hall

14. septembris. Pēteris Vasks, 
“The Fruit of Silence” un “String 
Quartet No. 1”, atskaņo Solem 
Quartet. Cardif University, Con
cert Hall

15. septembris. Pēteris Vasks, 
“1. Symphony” un “Cantabile”, 
at   skaņo BBC National Orchestra 
of Wales. BBC Hoddinott Hall, 
Cardif 

26. septembris. Pēteris Vasks, 
“The Fruit of Silence”. Wigmore 
Hall, London

Austrija
25. septembris. Pēteris Vasks, 

“Vientuļais enģelis”, atskaņo Or 
chester Sonarkraft. Pfarrkirche, 
Schwaz 

26. septembris. Pēteris Vasks, 
“Vientuļais enģelis”, atskaņo Or 
chester Sonarkraft. Pfarrkirche, 
Götzens 

Čechija
25. septembris. Pēteris Vasks, 

“Concerto no. 2”, atskaņo Slovak 
Sinfonietta Žilina. Žilina

23.  oktobris. Pēteris Vasks, 
“Vientuļais enģelis”, atskaņo Fil
harmonie Hradec Králové.  Kostel 
Panny Marie Sněžné, Olomuc 

Dānija
1.  septembris. Pēteris Vasks, 

“Concerto no. 2”, atskaņo DUEN 
Orkester. København

Francija
19. septembris. Pēteris Vasks, 

“Concerto no. 1”, atskaņo Or 
chestre d’Auvergne. Cathédrale 
NotreDame du Puy, Le Puyen
Velay, Auvergn

Nīderlande
1.  septembris. Pēteris Vasks, 

“Concerto no. 1”. Concertzaal 
Conservatorium Utrecht 

7.  oktobris. Pēteris Vasks, 
“Vientuļais enģelis”, atskaņo Ci  co 
nia Consort. Hanzehof, Zut p hen 

9.  oktobris. Pēteris Vasks, 
“Vientuļais enģelis”, atskaņo 
Ciconia Consort. Nieuwe Kerk, 
Den Haag

10.  oktobris. Pēteris Vasks, 
“Vientuļais enģelis”, atskaņo Ci 
co nia Consort. Oude Blasiuskerk, 
Delden

31.  oktobris. Pēteris Vasks, 
“Vientuļais enģelis”, atskaņo Ci 
conia Consort. Concertgebouw, 
Amsterdam

Rumānija
18. septembris. Pēteris Vasks, 

“Concerto no. 2”, atskaņo Trond
heimSolistene. George Enescu 
Festival, București

Turcija
6.  septembris. Pēteris Vasks, 

“String Quartet No. 6”, atskaņo 
Modigliani Quartett. İstanbul 
Kültür Sanat Vakfı 

Vācija
20. septembris. Pēteris Vasks, 

“Concerto no. 1”, atskaņo Jenaer 
Philharmonie. Volkshaus, Jena

22.  oktobris. Pēteris Vasks, 
“Musica dolorosa”, atskaņo Ka 
mmersymphonie Berlin. Phi lhar
monie, Kammermusiksaal, Ber lin

31.  oktobris. Pēteris Vasks, 
“The Fruit of Silence”. Matt  
hä uskirche, Stuttgart 

Zviedrija
10. septembris. Pēteris Vasks, 

“Concerto no. 1”, atskaņo Göte
borgs Symfoniker. Konserthus, 
Göteborg 

ĒRIKS EŠENVALDS
Apvienotā Karaliste
25.  septembris. Ēriks Ešen-

valds, “The Earthly Rose”, izpilda 
The Hardynge Choir. High Street 
Methodist church, Harpenden

Austrālija
23., 24. Oktobris. Ēriks Ešen-

valds, korŗmūzika, izpilda The 
Chamber Singers. Sydney Opera 
House

Beļģija
21. oktobris. Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, izpilda Latvijas Radio 
ko  ris, dir. Sigvards Kļava. Con
certgebouw Brugge

Italija
11.  septembris.  Ēriks Ešen-

valds, “The Heavens’ Flock”, iz -
pil da Sommariva Bosco Polypho
nic Choir. La chiesa della Par ro c
chia della Risurrezione del Sig
nore, Torino

Nīderlande
11.  septembris. Ēriks Ešen-

valds, “Stars”, izpilda Kamerkoor 
Maastricht. Kerk te Borgloon

9.  oktobris. Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, izpilda Kamerkoor Ma 
astricht. Feestelijke kerkinwijding 
te Borgloon, Maastricht

24. oktobris. Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, izpilda Latvijas Radio 
koris, dir. Sigvards Kļava. Park
stad Limburg Theaters, Heerlen

27. oktobris. Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, izpilda Latvijas Radio 
koris, dir. Sigvards Kļava. Mu 
ziek gebouw Main Hall, Eind
hoven

Šveice
5.  septembris. Ēriks Ešen-

valds, “Who can sail without the 
wind?”. Orgelfestival im Stadt
casino Basel 

BAIBA SKRIDE
Apvienotā Karaliste
30.  septembris. Baiba Skride 

un  The Hallé. The Bridgewater 
Hall, Manchester

14.  oktobris. Baiba Skride 
un City of Birmingham Symp hony 
Orchestra. Symphony Hall, Bir
mingham
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Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta,     
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un 
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši bojā 
vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top kopdarbībā un par ziedoju
miem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz 500 tūkstošus. Mūsu nākamais 
lielais kopdarbs  uzcelt Saieta namu! Palīdzi! Ziedo!

Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv

Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22

Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33

Vairāk informācijas  www. liktendarzs.lv

KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr.31) atrisinājums
Līmeniski. 4. Kvadrants. 7. 

Pulpa. 8. Atols. 9. Standarts. 10. 
Ūnijas. 11. Ako. 13. "Oskars". 18. 
Piestas. 21. Kameja. 23. Irlava. 24. 
Kito. 25. Īves. 26. Šautra. 28. Aste-
re. 29. Svitene. 34. Krijas. 35. Dao. 
37. Siesta. 38. Karavelas. 39. Anita. 
40. Kreps. 41. Sarabanda.

Stateniski. 1. Identa. 2. Bamako. 
3. Tulona. 4. Kastas. 5. Sasist. 6. 
Fluors. 12. Kosa. 14. Lietuva. 15. 
Kalvene. 16. Vabas. 17. Venta. 19. 
Elite. 20. Svari. 22. "Aka". 23. Isa. 
27. Etna. 30. Brauns. 31. Bankas. 
32. Minska. 33. Stirpa. 35. Drazas. 
36. Operas.

Līmeniski 4. Upe Rietum ei -
ropā. 5. Plēvspārņu kārtas kukai-
nis. 7. Pilsēta Nigērijā pie Gvi-
nejas līča. 10. Angļu rakstnieks 
(1866-1946). 11. Noteikta satura 
paciņa oriģinālā iesaiņojumā. 
12. Kārbiņa nelieliem priekš me-
tiem. 13. Mīļākā. 16. Zivs skeleta 
kauli. 19. Sekla vieta upē. 22. 
Kri mas pussalas agrākais nosau-
kums. 23. Graudu malšanas bla-
kusprodukts. 24. Aptaujas lapa. 

25. Apdzīvota vieta Cēsu nova-
dā. 26. Karpu dzimtas zivs. 28. 
Kaislīga jūsma, pacilātība. 30. 
Garšviela. 35. Latviešu dzejniece 
(1928-1984). 37. Filipīnu galvas-
pilsēta. 38. Pilsēta Igaunijas zie-
meļaustrumos. 39. Audi, kas vei-
do zoba ārējo kārtu. 40. Izejviela 
alus gatavošanai. 41. Pēc neilga 
laika. 

Stateniski. 1. Garnele. 2. Ne -
droša. 3. Sevišķi augsta, ar īpašu 
dziedāšanas paņēmienu pa  nāk-

ta, vīriešu balss skaņa. 5. Vagona 
nodalījums nelielam pasažieru 
skaitam. 6. Kafijas šķirne. 8. Lat-
viešu aktieris (1895-1973). 9. 
Neapstrādājamas vietas tīruma 
vidū. 14. Apdzīvota vieta Ogres 
novadā. 15. Tēlaini, māksli nie-
ciski apzīmētāji. 17. I. Kālmāna 
operete. 18. Katoļu garīdznieks 
Francijā. 20. Apdzīvota vieta 
Gul benes novadā. 21. Ierīces 
jūras dziļuma noteikšanai. 27. 
Kukaiņēdājs augs. 29. Amerikas 
Kinoakadēmijas balva. 31. Ap -
dzīvota vieta Tukuma novadā. 
32. Valsts Vidusamerikā. 33. Ga -
nas galvaspilsēta. 34. J. Jaunsud-
rabiņa triloģija. 36. Neasa.

skatītais slavenās Rīgas Daugavas 
meistarkomandas spēlētājs Geor-
gijs Smirnovs. Spēles galvenais 
tiesnesis bija labi zināmais grieķis 
Kiross Vasarass, kuŗam asistēja 
Haralds Gudermanis un Aleksejs 
Spasjoņņikovs.

Latvijas futbola zvaigznes Lat-
vi jas Futbola federācijas (LFF) 
simtgades svētku spēlē piedzī -
voja zaudējumu. Latvijas futbo-
listi Skonto stadionā notikušajā 
“Leģen du spēlē” ar 1:5 zaudēja pa -
saules mēroga zvaigznēm. Lat -
vijas komandas kodolu veidoja 
futbolisti, kas pārstāvēja Latviju 
2004. gada Eiropas čempionāta 
finālturnīrā, savukārt pasaules le -
ģendu komandā vienkopus tika 
pulcēti 13 dažādu valstu pārstāvji. 

Spēles rezultātu jau pašā ievadā 
atklāja viens no Latvijas futbola 
visu laiku spožākajiem spēlētājiem 
Andrejs Rubins, tomēr pirmā 
puslaika turpinājumā izpaudās 
pasaules komandas pārsvars, kad 

Latvijas Futbola federācijai – 100
divreiz izcēlās viens no Lietuvas 
visu laiku veiksmīgākajiem fut-
bolistiem un pašreizējais Lietuvas 
Futbola federācijas prezidents 
Toms Daņiļēvičs, kā arī 79 spēles 
Portugales izlasē aizvadījušais 
Nu  nu Gomišs un 100 spēles Uk -
rainas valstsvienībā iekrājušais 
Ruslans Rotaņs. 

Otrajā puslaikā pasaules ko -
mandas pārsvaru nostiprināja 
Go  mišs. Spēles izskaņā simboliski 
kādreizējo Latvijas izlases kapteini 
Michailu Zemļinski laukumā no -
mainīja viņa 14 gadus jaunais dēls 
Aleksandrs.

Latvijas futbola zvaigznes Lat-
vijas Futbola federācijas (LFF) 
simtgades svētku spēlē piedzīvoja 
zaudējumu. Latvijas futbolisti 
Skonto stadionā notikušajā “Le -
ģen du spēlē” ar 1:5 zaudēja pasau-
les mēroga zvaigznēm. Vēlāk abas 
izlases ar dažādiem pārsteigu-
miem aizvadīja 11 m  sitiena seri-
ju, kur pasaules zvaigznes iesita 
četras pendeles, kamēr Latvija trīs, 
kas tādējādi noslēdza spēli par 
labu pasaules zvaigznēm – 10:4.

Latvijas Pasts izdevis 
pastmarku un aploksni

Latvijas Futbola federācijas 100. 
jubilejā. Jauno filatēlijas izdevu-
mu dizaina autors ir mākslinieks 
Ludis Danilāns.

bols ir brīnišķīgs,” sacīja LFF pre-
zidents Vadims Ļašenko.

Latvijas leģendu komanda: 
Aleksandrs Koliņko, Andrejs Pie-
dels, Aleksandrs Isakovs, Igors 
Stepanovs, Michails Zemļinskis, 
Oskars Kļava, Deniss Ivanovs, 
Oļegs Blagonadeždins, Igors Ko -
rabļovs, Arturs Zakreševskis, 
Māris Smirnovs, Valentīns Loba-
ņovs, Juris Laizāns, Andrejs Ru -
bins, Aleksejs Višņakovs, Māris 
Verpakovskis, Vīts Rimkus, An -
drejs Prohorenkovs, Michails 
Miholaps, Andrejs Štolcers, Ģirts 
Karlsons, Viktors Dobrecovs.

 
Latvijas veterāni – viesi 

1:5 (4:10)
Simbolisko starta svilpi uzticēja 

vienam no aktīvākajiem Latvijas 
futbola tiesnešu vides darboņiem 
Ādolfam Supem, bet spēli ar sim-
bolisku sitienu pa bumbu atklāja 
plaši par vienu no visu laiku la -
bākajiem Latvijas futbolistiem uz -

pot par iedvesmas avotu jauna-
jiem futbolistiem, kā arī par to vēl 
tikai domājošiem bērniem.

Futbols nav tikai spēle, tas ir 
sociāli nozīmīgs instruments, kas 
vieno dažādu tautību, rasu, reli ģi-
ju un fizisko iespēju cilvēkus, īsāk 
sa  kot – futbols ir brīnišķīgs,” sacīja 
LFF prezidents Vadims Ļašenko.

Pasaules leģendu komanda: 
Luišs Figu (Portugale), Kevins 
Ku  ranji (Vācija), Florāns Maludā 
(Francija), Hamits Altintops (Tur-
cija), Jorgs Karagunis (Grieķija), 
Rubens de la Reds (Spānija), An -
dress Opers (Igaunija), Toms Da -
ņiļēvičs (Lietuva), Marjus Stanke-
vičs (Lietuva), Nunu Gomišs 
(Por tugale), Ruslans Rotaņs (Uk -
raina), Martins Jiraneks (Čechija), 
Luiss Sahā (Francija), Rojstons 
Drentē (Nīderlande), Huans Ma -
nuels Penja (Bolīvija), Levans 
Kobiašvili (Gruzija), Davits Mu -
džiri (Gruzija), Sergejs Pareiko 
(Igaunija), Sergejs Ignaševičs 
(Krie vija). Komandas treneris – 
Deivs Džounss (Anglija).

Savukārt Latvijas izlases sastā -
vu komplektēja izcilais treneris 
Alek sandrs Starkovs, kuŗa vadībā 
Lat vijas valstsvienība 2004. gadā 
piedalījās 16 komandu Eiropas 
čempionāta finālturnīrā. “Iespēja 
tikties klātienē ar pasaules mēro-
ga zvaigznēm, ar savulaik vie -
niem no labākajiem futbolistiem 
pa sau lē un Latvijā, var kalpot par 
iedvesmas avotu jaunajiem fut -
bo listiem, kā arī par to vēl tikai 
domājošiem bērniem. Futbols 
nav tikai spēle, tas ir sociāli nozī-
mīgs instruments, kas vieno da  žā -
du tautību, rasu, reliģiju un fi  zisko 
iespēju cilvēkus, īsāk sakot – fut-

Viņš bija daļa no Francijas ko -
mandas, kas iekļuva 2006. gada 
Pasaules kausa finālā. 2017. gadā 
viņš spēlēja savas dzimtenes Fran-
cijas Gviānas sastāvā. Kreisās ma -
las uzbrucējs,  viņš lielāko savas 
karjēras daļu pavadīja Lionā un 
Chelsea kopā ar pirmo titulu iz -
cīnot četrus titulus pēc kārtas un 
2012. gadā arī otro UEFA Čem-
pionu līgas titulu.

Savukārt Latvijas izlases sastāvu 
komplektēja leģendārais treneris 
Aleksandrs Starkovs, kuŗa vadībā 
Latvijas valstsvienība 2004. gadā 
piedalījās 16 komandu Eiropas 
čempionāta finālturnīrā.

Aleksandrs Starkovs

 “Iespēja tikties klātienē ar pasau-
les mēroga zvaigznēm, ar savu -
laik vieniem no labākajiem futbo-
listiem pasaulē un Latvijā, var kal-

(Turpināts no 14. lpp.)

Spēles moments
Vadims Ļašenko
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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

Tālr: 973-746-3075

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.

„Laika Grāmata” gatavo 
izdošanai žurnālista Ģirta 
Salmgrieža eseju krājumu 
„Briseles pastkartes”, kuŗā 
autors trāpīgi un tēlaini 
pauž savus vērojumus, strā
dājot un dzīvojot Eiropas 
Komisijā. Izvēlētajā frag
mentā – autora iespaidi 
pandēmijas gaisotnē pēr
najā pavasarī.

Izejā no
bezizejas

Visapkārt vieni vienīgi ziedi, 
košumkrūmi, tomātu stādi. Pār-
devējas aktīvi rosās aiz caur-
spīdīgām plastikāta sienām tā -
dās pašās maskās kā slavenās 
latviešu mākslinieces Samantas 
Tīnas klusās, bet efektīgās ie -
spiedzējas līdzās dziedātājai fonā 
uz nenotikušās lielās «Eiro vī-
zijas» dziesmu skatuves Roter-
damā, Nīderlandē. Labprāt, kā 
jau katru gadu maija vidū, 
gribētu būt atkal tuvumā lielajai 
«Eirovīzijas» skatuvei, sevišķi 
jau šogad blakus kaimiņos – 
Nīderlandes modernajā rūp nie-
cības pilsētā Roterdamā. Lai kā 
es vēlētos pasapņot par saplā-
notiem nenotikušiem notiku-
miem, tomēr neesmu pamodies 
spirgtā maija sestdienas no   va-
karē Eiropas dziedošo zvaigžņu 
ēnā, bet gan atrodos vienā no 
slavenākajām, iecienītākajām Bri -
seles dārzniecībām (Pépinières 
de Boitsfort), kur dziedošā Sa -
mantas Tīnas bataljona skatuves 
luksus kostīmi nu savā ziņā ir 
kļuvuši par dārzniecības dar-
binieku ikdienas tērpiem. Cen-
tīgā, uz savu mērķi vienmēr 
skrienošā Tīna kārtējo reizi 
nepiedzīvoja «Eirovīzijas» lielo 
skatuvi, bet, solidarizējoties ar 
dziedātājas nenogurdinošo vēlmi 
pēc Eiropas skatuves, nopērku 
dārzniecībā plastmasas pudeli, 
kas veiksmīgi man kalpo ziedu 
apsmidzināšanai uz terases. Ik -
reiz, kad stādījumi iegūst vēsu 
svaigumu saules pielietajā dārzā, 
nostalģiski iedomājos par Sa -
mantu Tīnu, kura noteikti šīs 
sestdienas vakarā būtu dziedājusi 
lielajā «Eirovīzijas» finālā, un 
viņas cīņu biedrenes no skatuves, 
pūšot šķidrumu no, sauksim tās 
par plastmasas rokas lejkannām, 
būtu šarmējušas Eiropas publi-
ku. Esmu pārliecināts – ļaužu 
pūļi būtu patīkami noreibuši tik-
pat kā no franču «Hermes» 
smaržu aromāta, un Latvija pēc 

No topošas grāmatas –
Ģirts Salmgriezis ”Briseles pastkartes”

neliela pārtraukuma būtu atkal 
teicami uzmirdzējusi Eiropas 
dziesmu virsotnē.

Dārzniecībā manas domas 
virpuļo gan par nenotikušo pa -
sākumu Roterdamā, gan jāspēj 
operatīvi izvēlēties stādus savam 
mājoklim. Lai gan kāda latviešu 
dārzkope Briselē sociālajos tīklos 
tomēr atļaujas norādīt, ka 
“manā” dārzniecībā esot no -
kaltuši stādi un neprofesionāls 
serviss, tomēr ir ļoti grūti pie -
krist šādai atsauksmei. No stādu 
lielās daudzveidības patiešām 
patīkami apžilbstu un apjūku, 
un kur nu vēl par izcili pro fe-
sionālo apkalpošanu, dārznieku 
precīzajiem padomiem.

Pieņem sim, kādai Briseles 
latviešu puķkopei ir gadījusies 
slikta oma un ne tā labākā diena 
viņas dzīvē. Taču atvērtā dārz-
niecība ir vēstnesis Beļģijā, ka 
pamazām, lēnām dzīvi mēģina 
likt ierastajā gultnē. Stādu tir-
gotavā nav atļauts staigāt baros, 
ik pa laikam policisti kontrolē, 
vai tiek ievēroti noteikumi. Esmu 
devies uz dārzniecību darba 
dienas pašā agrumā. Brīvdienās, 
lai iegādātos ziedošos pavasara 
stādus, nākas vien stāvēt garā 
automašīnu rindā. Ir patiess 
prieks izrauties no pierastās 
mājas rutīnas – uz dārzniecību, 
pretim nelielai, jaunai dzīves 
iespējai aizslēgtajā pasaulē, ko 
oficiāli mums atļāvusi Beļģijas 
Nacionālā drošības padome. Pat-
laban valstī ikdienas tradīcija ir 
klausīties un sekot līdzi tieši 
Nacionālās Drošības padomes 
lēmumiem. Šī valstiski nozīmīga 
institūcija ir kā bāka vētras laikā, 
kas dod gaismu ceļā klaiņojošiem 
kuģiem. Tā sniedz mums, pil-
soņiem, ceļa karti ikdienas dzīvei.

Pirms 4. maija, izziņojot jau-
nos noteikumus, Flandrijas Mi -
nistru prezidents Žans Žambons 
(Jan Jambon), uzrunāja beļģu 
tautu Latvijas prezidentūru Ei -
ropas Savienībā simbolizējošā 
kaklasaitē. Nopriecājos, ka tā ir 
laba zīme. Latviskie kaklasaites 
raksti palīdzējuši ne vienam vien 
pasaules līderim. Savulaik biju-
šajam Eiropas Komisijas prezi-
dentam, atraktīvajam, ar spēcīgu 
harizmu apveltītajam Žanam Klo -
dam Junkeram bija veik smī gas 
sarunas ar ASV prezidentu Do -
naldu Trampu. Ar tiem pa  šiem 
latvju rakstiem priekšā uz krū -
težas, risinot dialogu Baltajā namā. 
Tāpēc ceru, ka Latvijas modes 
suvenīrs nesīs veiksmi, un arī 
šoreiz tā notiks ar pašu Beļģiju.

Mūsu kaklasaites izraudzī-
šanās nav bijusi pēdējā brīža 

vājums, bet gan rūpīga izvēle par 
labu modes ikonai, kas ir kā ta -
lismans. Latvju rakstu zīmēs 
skaņotais tūkstošgadu kosmis-
kais spēks ir neatsverama pa -
līdzība, novēršot modernās pas-
aules satricinājumus 21. gad -
simtā. Beļģija lēni un gausi 
aizvērās, un tā pamazām tikpat 
lēnīgi un prātīgi soli pa solim 
tiek atvērta... Viss sākās ar dārz-
niecībām, būvniecības veika-
liem, audumu tirgotavām, slave-
no cepto kartupeļu bodītēm. 
Krīzes laikā esot samazinājies 
saldēto tupeņu apgrozī jums, un 
kartupeļu audzētāji jau sūkstās 
par smagu iekritienu biznesā. 
Tiek solīts, ka pamazām atvērs 
skolas, bet frizētavas un sporta 
klubi būšot slēgti. Tātad – ārējais 
un fiziskais skaistums tiek turēts 
izolācijā. Aizliegums jau nav 
ikvienam uzspodrināt savu ga -
rīgo un intelektuālo pasauli pēc 
sirds patikas, arī maskā. Briseles 
centrālajā dzelzceļa stacijā ir 
pazuduši dažādu kārumu, sal-
dināti gāzēto dzērienu saldē-
tavas, bet to vietā ir nākušas 
masku, dezinfekcijas līdzekļu 
automātiskās pārdotavas. Ja ag -
rāk bija dažādi atgādinājumi par 
biļešu reģistrēšanu braucienam, 
tad patlaban plaši tiek skandēti 
paziņojumi par sejas masku ne -
pieciešamību. Jau nedēļu Briseles 
sabiedriskajā transportā ir at -
ļauts pārvietoties tikai ar sejas 
maskām, bet staigāt pa ielu vai 
parkiem var arī bez sejas aiz -
sargtērpa. Jūtos patiešām iein-
triģēts, vērojot citus pasažierus 
šādos ietērpos. 

Reizēm izjūtas mijas starp 
tradicionālo ķekatnieku parādi, 
suitu sievu vēsturisko pamatī-
gumu, un kaut kur Briseles ielās 
un transportlīdzekļos pavīd kas 
līdzīgs no pašas Lēdijas Gagas 
modes popgleznām. Visvien-
kāršāk ir beļģietēm, kuras jau 
senāk pārvietojās, līdzīgi ietēr-
ptas lakatos kā mūsu diženās un 
varenās suitu sievas, bet tagad kā 
papildinājums ir nācis klāt tikai 
liels noslēgts sejas mutautiņš. 
Kādam jaunietim bez sejas mas-
kas ir vēl melnas saules brilles un 
iespaidīgi lokatoriskas mūzikas 
austiņas. Viņš man atgādina 
kādu īpašu dīdžeju, kura spēlētos 

mūzikas ritmos varētu ātrā laikā 
zaudēt neskaitāmas kalorijas. 
Cits pieskaņojis sejas drānu sa -
vam klasiski eleganti tumšajam 
uzvalkam un noteikti jūtas kā 
pats Džeimss Bonds, veicot 
kārtējo operāciju, tikai Briseles 
šaurajās ielās. Vēl redzu sejas 
maskas dažādos afrikāņu tautu 
ornamentos, un tajā brīdī do -
māju par savu ideālo masku – 
Lielvārdes jostas rakstā, jo tā nu 
varētu nepazaudēt savu spēcīgo 
latvisko identitāti pandēmijas 
laikā Briselē. Nopūšos, jo kas tad 
man te, Briselē, tādu pašūdinās, 
pārāk sarežģīti. Turklāt audumu 
tirgotavas arī tikai nesen at -
vērušās, un darba pārdevējiem 
daudz, veicot dažādus pasūtī -
jumus pēc gandrīz divu mēnešu 
pārtraukuma. Taču esmu prie-
cīgs par Francijā savējo ražoto 
(uzņēmumā Saint James), kas ir 
pelēcīgi zebriski svītraina un 
izgatavota no laba, kvalitatīva 
auduma. 

Tikai dažs labs attālinātais 
modes eksperts no Londonas 
man ieteica nedoties ar šādu 
masku džungļos. Plēsīgie zvēri 
varētu mani sajaukt ar zebru un 
uzbrukt. Tikai mans lielais jau-
tājums nav par masku modi 
meža biezokņos un pilsētas ielās. 
Vai tās pasargās no vīrusa uzbru-
kuma? Vai visi beļģi to katru 
vakaru izmazgās? Tajā var uz -
krāties vīrusi, un ja ar rokām to 
aizskar, arī ir iespējama infi-
cēšanās. Vai visi to rūpīgi, aiz 
gumijām noņems un pēc tam 
nekavējoties nomazgās rokas? 

Šobrīd ir vairāk jautājumu 
nekā iespējamo atbilžu, un tās 
meklēju arī franču valodas gra -
matikā. Divas reizes nedēļā jūtos 
kā jaunlaiku digitālais ro  bots, 
kad tiekos attālināti ar franču 
valodas skolotāju Iza bellu. Lek-
ciju tveru no divām ierīcēm – 
skaņa nāk no telefona, bet Iza -
bellu un viņas virtuālo tāfeli 

redzu datora ekrānā. Ar to viss 
nebeidzas, jo skolotāja neļauj 
nogurt ne mirkli, un jebkurā 
brīdī ar saviem precīzajiem 
franču valodas jautājumiem var 
samulsināt visas virtuālas klases 
priekšā un izgaismot manu 
domīgo sejas profilu. Izabella 
maršē straujiem datorizētiem 
soļiem uz priekšu, cenšoties ap -
gūt jaunas tehnoloģiskās iema-
ņas un nākamnedēļ būšot jā -
raksta uz attālinātās tāfeles. Sko -
lotāja gan nodarbības beigās 
sirsnīgi atzīstas, ka savulaik esot 
sapņojusi par vairāk laika pava -
dīšanu mājās. Taču esot nogu-
rusi no attālinātām klasēm un 
pavadot astoņos stundas dienā 
pie datora monitora. Viņai ir 
svarīgi satikties ar cilvēkiem, 
svarīga ir dzīva saruna un dia-
logs ar studentiem. Varu tikai 
piekrist skolotājai. Man šajās 
dienās, savukārt, pietrūkst īstu 
kultūras notikumu. Var jau 
klausīties attālināti Metropo li-
tēna pārraidē Elīnu Garanču, 
kura dzied “Karmenu” pie grā -
matu skapja savās mājas, tomēr 
operai ir tās īpašā vieta – tikai 
augstās mūzikas namā ar akus-
tiku. Digitālās izrādes tikai un 
vienīgi var nogalināt īstas kla -
siskās vērtības, patieso mākslu. 
Tāpat varu skatīties eksperi-
mentālā kārtā tiešsaistē izrādi 
“Trojas ķēve”, bet tās nav tās 
pašas izjūtas, esot teātra namā 
priekškara atvēršanas brīdī. Un 
arī Eiropas skaisto un vēsturisko 
daudzveidību var izjust, apce-
ļojot dažādas valstis. Attālinātā 
komunikācija var radīt tikai 
īslaicīgas ilūzijas par šķietami 
īsto dzīvi. Lai gan nav jau par ko 
sūdzēties – pirms 30 gadiem, 
kad Latvija atguva neatkarību 
dzīvojām vēl lielākā izolācijā no 
pārējās pasaules. Tāpēc šodienas 
krīze ar nezināmo finālu ir 
jāizdzīvo.

09.05.2020
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A. Naumova darbi izstādē

Aleksejs Naumovs izstādes atklāšanā

Kioto. Imperātora dārzs. 2009

(Turpināts  19. lpp.)

Jelgavā pasaules ainava

L AIKA GR ĀMATA

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”

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

zināties ar sarīkojumu un diev-
kalpojumu rīkotājiem, pre cī-
zējot, vai paredzētie sarī ko-
jumi 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-
kumiem var uzzināt Biedrības 
Facebook lapā vai, zvanot Dacei 
Nebarei. Tel: 917-755-1391.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

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

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.face-
book.com/ Čikāgas-Ciānas drau-

dze 2550-4389-7965-234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega 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 

Glezniecības un īpaši ainavas 
cienītāji noteikti zina, ka glez-
notājs, profesors Aleksejs Na -
umovs, bijušais Latvijas Māk-
slas akadēmijas rektors, ir 
plenēra cienītājs. Ikviena sask-
are ar mākslinieka daiļradi 
rada priekšstatu, ka viņš glezno 
nepārtraukti, varbūt par guļot, 
vēl jo vairāk pat tad, kad dodas 
tuvākos un tālākos ceļojumos. 
Man pat liekas, ka mākslinieks 
atpūtas braucienos pasaules 
pla šumos nedodas. Ja arī viņš 
ar pavisam citu uzdevumu ir 
aizceļojis uz svešu zemi, Alek-
sejs Naumovs noteikti atradīs 
mirkli, lai uz kādu stundu iz -
rautos no oficiālo pienākumu 
pildīšanas un, paķēris krāsas, 
nelielu audekla gabalu vai kar-
tonu, ar skubu mestos uzskicēt 
nesen ieraudzīto valsti vai pil-
sēta. Tā, kā viņš pats atklāja, 
radusies, piemēram, no kāda 
augsta skatu punkta kalnos ātri 
iemūžināta Gruzijas galvas pil-
sētas Tbilisi nelielā studija.

Dažbrīd pat iešaujas prātā, ka 
gleznotājs nepārtraukti ir ceļā 
un kaut kur krāsās fiksē ierau-
dzīto, acīs iekritušo, sirdi skā-
rušo. Mākslinieks savos darbos 
ir iemūžinājis teju vai visu pa -
sauli, tāpēc izstāde Jelgavas Sv. 

MĀRIS 
BRANCIS

gan galerija 9. stāvā, gan kon -
ferenču zāle 7. stāvā, kur griesti 
augstāki un sienas pla  šākas, 
tāpēc iespējams eksponēt līdz 
par 2-3 metriem lielus darbus.

Tematiski ainavas gleznotas 
visdažādākās pasaules malās. 
Laikam gan visbiežāk Aleksejs 

un plūdmales. Tomēr arī Lat-
vijas daba mākslinieku rosi nā-
jusi  radīt iespaidīgus skatus, 
par ko var pārliecināties Run-
dāles parka ainavā ar plašo ceļu 
uz pili, ar drāmatiskām debesīm 
Lielupes krastā pie Pumpuriem.

Izstāde atklāj arī to, ka Alek-

Ņujorkas Centrāl parka un ēku 
pretmetus. Dien vidāfrikas re -
pub likas Keip tau nas ēku līk-
smais krāsojums raksturo šīs 
zemes dzīvesprieku, bet Krī-
pēnu dārzu dekorātīvais košums 
atainojas arī Latvijas ainavā.

Tikpat dažāds ir otu raksts, 

kas raksturo autora tempera-
mentu, iekšējo dedzīgumu un 
vitālitāti. Tomēr pats būtis kā-
kais Alekseja Naumova gleznās 
ir krāsa, toņu saskaņa, kas ro -
das no apgaismojuma, no gais-
mas, no tās ir atkarīgs gleznas 
tonālais risinājums.

Trīsvienības baznīcas tornī pēc 
viņa ierosmes ir nosaukta par 
“Pasaules ainavu”. Aleksejs Na -
umovs gan palaboja – Austrālijā 
un Antarktīdā gan neesot  bijis.

Jelgavas izstādē gleznotājs 
rāda kā dažādu gadu, tā dažādu 
zemju ainavas – no nelielām 
skicītēm teju plaukstas lielumā 
līdz lielformāta audekliem, kā -
dēļ izstādei atvēlēti divi stāvi – 

Naumovs radošos ceļojumos 
devies uz Franciju, iespaidīgi ir 
Italijas, sevišķi Venēcijas un 
Burano gleznojumi. Māksli-
nieks krāsās ir fiksējis Ņujorku 
un tās debesskrāpjus. Elegantas 
ir Japānas (Kioto. Imperātora 
dārzs) un Korejas ainavas. 
Ēģiptes cienītāji ieraudzīs sla-
venās Gizas piramīdas, citkārt 
Vidusjūras plašās krastmalas 

sejs Naumovs katrā vietā glezno 
savādāk. Saules apgaismojums, 
no kā atkarīgs tonālais risinā-
jums gleznā, mainās katrā valstī. 
Italijas svelmi atsauc atmiņā 
spilgto, kontrastaino krāsu sali-
kumi lielos laukumos. Pelēcīgie 
toņi atklāj Japānas kultūras iz -
smalcinātību vai Zie  meļanglijas 
pieklusināto dabu. Zilpelēko un 
zaļo krāsu saskaņa atspoguļo 
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Mūžībā devusies teātra māksliniece-butafore

DZIDRA BĒRZIŅA ADAMOVIČA
Dzimusi BARINSKIS

Dzimusi 1933. gada 7. martā Balvos,
mirusi 2021. gada 1. augustā San Jose, Kalifornijā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

AUSMA ABRAMS
Dzimusi DAUGULIS-RUDZĪTIS

Dzimusi 1926. gada 12. februārī Rīgā,
mirusi 2021. gada 25. maijā West Chester, PA

Izvadīšana 2021. gada 2. oktobrī plkst. 2'os p.p.
Brāļu kapos Katskiļos

SĒRO VĪRS ANDRIS
ANDRĒJS, MĀRIS

PIEDERĪGIE UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Mīļā piemiņā paturēs
MEITA MĀRA KUBULIŅŠ (ALDIS) DĒLS ALDIS ABRAMS (NICOLENA)

MAZBĒRNI KRISTA, KRISTINA, MELISSA, ALDIS
MAZMAZBĒRNI CHRISTOPHER, CHARLIE, KEVIN, SAVANNAH

MAZMAZMAZBĒRNI CHARLOTTE UN COLE
RADI AMERIKĀ, LATVIJĀ, VĀCIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
(M. Jansone)

Dieva dārzā daudz ir ziedu,
Pacel acis – visi mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem
Mātes siltā, mīļā sirds.

Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561
4479050. Dievk. notiek 14:00. 
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas 
galda!

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

29. augustā-dievkalpojums ar 
dievgaldu. Dievkalpojumi 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 
vasaras 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.

Latviešu ev. lut. apvienotā 
draudze notur klatienes diev-
kalpojumus katru svētdienu.

Pulksten 10:00.  Paralēli pie -
ejami sprediķu ieraksti draudz-
es Youtube kanālā (meklēšanas 
atslēgas vārds “Latviešu Ap -
vienotā draudze Kalamazū”

– Jaunā dievnama iesvētīšanas 
dievkalpojums 5. sep tembrī, 
plkst. 10:00

– Pļaujas svētku dievkalpo-
jums 3. oktobrī, plkst. 10:00. 
Pēc tam Zupas pusdienas.

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

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

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

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 

(dievk. notiek Holy Trans fi gura
tion Romanian Orth. Church, 2 
Winter St., Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr. 413-568-9062. 

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. 
notiek svētdienās 10:00.

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

Mineapoles-St. Paulas lat vie-
šu evaņģeliski luteriskās drau-
dzes video dievkalpojumi no -
tiek 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 Lut her
an Church, P.O. Box. 1008, 
Maplewood, NJ 07040) jūlijā 
dievkalpojumi draudzē neno-
tiek.

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

19. septembrī 11:00 Diev kal-
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 
atsākušies 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,  12. septembrī.

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

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.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 
2S1), tālr: 6479865604, E-pasts: 
grietins@gmail.com.

Prieksnieks: Kārlis Vasarājs, 
Pr. vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom. pr. Maija Sukse, tālr.: 
4162214309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: 400 Hurley Avenue, 

Rockville, MD 20850 – 3121. 
Tālrunis: 301-251-4151, epasts: 
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita 
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane.

Svētbrīžu un dievkalpojumu 
sākuma laiku Vašingtonas DC 
draudzei – trešdienās un 
svētdienās plkst. 10:00.

Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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Teodors Bļugers

Agate Caune

Stirnubuka skrējēji Siguldas 
boblseja trasē 
// FOTO: Mareks Gaļinovskis

Latvijas hokeja
izlasei pievienojies  

Girgensons, Balcers 
un Bļugers

 Zemgus Girgensons
 Latvijas hokeja izlasei pievie-

nojies uzbrucējs Zemgus Gir-
gen  sons, kuŗš ar komandu sācis 
gatavoties Pekinas Olimpisko spēļu 
kvalifikācijas turnīram. “Esmu 
ieradies Rīgā, esmu priecīgs šeit 
būt. Nevaru sagaidīt olimpisko 
kvalifikāciju,” sacīja Girgensons, 
kurš piebilda, ka gaida līdzjutējus 
Arenā Rīga. Ja Girgensons pie-
dalīsies olimpiskā kvalifikācijas 
turnīra spēlēs, tad viņam šī būs 
atgriešanās laukumā. Pirms aiz -
vadītās Nacionālās hokeja līgas 
(NHL) sezonas treniņspēlē uz -
brucējs guva savainojumu, kuŗa 
dēļ izlaida visu sezonu. Tajā viņa 
pārstāvētā Bufalo Sabres atkal 
bija vājākā komanda. Latvijas 
hokeja izlase šobrīd trenējas 
“Kurbads” ledus hallē. Latvijas 
izlasē Girgensons nav spēlējis 
kopš 2017. gada pasaules čem-
pionāta, kad septiņās spēlēs guva 
vienus vārtus un izdarīja vienu 
piespēli. “Prieks redzēt, ka Zem-
gus Girgensons jau kāpj uz 
ledus,” rakstīja LHF.

Vēlāk turnīra treniņus uzsāka 
Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
uzbrucējs Rūdolfs Balcers (attēlā). 

Rīgā ieradies arī Pitsburgas 
Penguins uzbrucējs Teodors Bļu-
gers, kuŗš gatavs pievienoties 
izlasei.

Latvijas hokeja izlase jau 
augusta beigās aizvadīs olimpis-
ko kvalifikācijas turnīru, kuŗā 
par vienīgo ceļazīmi uz Pekinas 
Olimpiskajām spēlēm cīnīsies ar 
Ungārijas, Italijas un Francijas 
hokejistiem.

1922. gada PČ 
kalendārs

Starptautiskā Ledus hokeja fe -
derācija (IIHF) paziņojusi 2022. 
gada pasaules vīriešu čempionāta 
kalendāru. Turnīra sākums So -
mijas pilsētās Helsinkos un Tam-
perē paredzēts 13. maijā. Latvijas 
izlase kopā ar mājinieci Somiju 
spēlēs B apakšgrupā Tamperē, 
un šīs grupas cīņas tiks atklātas 
tieši ar Latvijas spēli – 13. maijā 
plkst. 17:20 pēc Latvijas laika pretī 
stāsies ASV. Parallēli Helsinkos 
spēlēs Krievija un Slovakija. 
Savu kārt pirmās spēļu dienas 
vēlajās spēlēs plkst. 21.20 pēc 
Latvijas laika spēlēs Vācija un 
Kanada Helsinku grupā un So -
mija-Norvēģija mūsu grupā.

Hokejisti
pārbauda spēkus

Latvijas hokeja izlase, kas gata-
vojas 2022. gada Pekinas Olim-
pisko spēļu kvalifikācijas turnī-
ram, Rīgā aizvadīja divas pār bau-
des spēles pret Norvēģijas hoke-
jistiem. Pirmajā spēlē uzvara ar 
4:2 (1:0, 1:0, 2:2). Divus vārtus 
guva Zemgus Girgensons, pa vie -
niem – Ronalds Ķēniņš un Miks 
Indrašis, viesiem divus vār tus 
guva  Eiriks Salstens.  Otrajā spēlē 
mūsu hokejisti zaudēja ar 1:4 
(0:1, 1:3, 0:0). Vārtus Latvijas iz  la -
ses labā guva Zemgus Girgensons. 

Turpat no 26. līdz 29. augus-
tam norisināsies kvalifikācijas  
turnīra E grupas spēles. Par vie-
nīgo ceļazīmi uz Pekinu cīnīsies 
Latvijas, Francijas, Italijas un 
Ungārijas izlases.

Atklātas Tokijas 
paraolimpiskās 

spēles
Japānas galvaspilsētā Tokijā 

vien nedaudz vairāk nekā divas 
nedēļas pēc olimpisko spēļu no -
slēguma ceremonijas 24. augustā 
tika atklātas paraolimpiskās spē  les. 
Latvijas karognesēji bija viegl at-
lēts Aigars Apinis un loka šāvēja 
Ieva Melle. Tāpat kā Tokijas Olim-
piskās spēles, arī paraolimpiskās 
spēles tika pārceltas par gadu un 
notika 18 mēnešus vēlāk, nekā 
sākotnēji plānots.

Nosauc valsts izlases 
sastāvu Pekinas OS 

kvalifikācijai
Sastāvā iekļauti 25 hokejisti, no 

kuŗiem trīs ir vārtsargi, astoņi – 
aizsargi, bet 14 – uzbrucēji. Vī  to-
liņš šajā turnīrā oficiāli debitēs 
pie Latvijas izlases stūres. Viņu 
amatā apstiprināja jūlija izskaņā.

No kandidātiem vieta sastāvā 
neatradās uzbrucējiem Oskaram 
Batņam, Rihardam Marenim, 
Haraldam Eglem, Eduardam Tral-
makam, aizsargiem Artūram 
Kuldam, Kristapam Zīlem un 
Ņikitam Mateiko, kā arī vārt-
sargam Rūdolfam Lazdiņam. 
Savukārt valstsvienībā oficiālā 
turnīrā debitēs uzbrucēji Deniss 
Smirnovs un Sandis Smons, 
aizsargs Kārlis Čukste. Vārtsar-
giem Artūram Šilovam un Ma -
rekam Mitenam arī nav oficiālu 
spēļu pieredze, bet sagaidāms, 
ka Ivars Punnenovs būs pamat-
vārtsargs.

Darjai Sopovai 
bronzas medaļa

Kenijā risinājās pasaules U-20 
čempionāts. Trīssoļlēkšanā 
bronzas medaļu izcīnīja Darja 
Sopova (attēlā). 

Pamatsacensībās viņai divi mē   -
ģinājumi netika ieskaitīti, taču ar 
13,03 metriem viņa ierindojās 
piektajā vietā 22 kvalifikācijas 
dalībnieču vidū. Vēlāk viņa ar 
13,60 metru tālu  izcīnīja bron-
zas medaļu.

Agate Caune pasaules U-20 
čem  pionātā Nairobi izcīnīja sesto 
vietu 3000 metru skriešanā.

Caune finišēja ar rezultātu de -
viņas minūtes un 45,26 sekun-
des. Jau no sākuma vadošajā 
grupā bija visas Āfrikas skrējējas, 
trim eiropietēm veidojot otro 
grupiņu. Drīz vien no visām 
atpalika Burundi pārstāve, bet 
no Caunes un Somijas skrējējām 
atpalika poliete. Caune, uzsākusi 
skrējienu pēdējā trijniekā, pēc 
trim veiktiem apļiem pakāpās uz 
septīto vietu, pēc sešiem apļiem uz 
īsu laiku bija sestā, šo vietu at  ka-
rojot 800 metrus pirms finiša un 
noturot līdz distances beigām. 
Aiz Ilonas Mononenas no So  mi-
jas, kuŗa finišēja piektā, Caune 
bija otra labākā Eiropas skrējēja.

* Vesera mešanā Makars Ko -
rot kovs izcīnīja  21. vietu.

* Latvijas šķēpmetēja Līna 
Mūze Bernē ieņēma sesto vietu 
starptautiskajās vieglatlētikas sa -
censībās CITIUS Meeting. Savu 
labāko rezultātu viņa sasniedza 
ceturtajā serijā – 58,43 m. Ar jau  nu 
sacensību rekordu – 64,16 m – 
uzvarēja čechiete Nikola Ogrod-
nīkova, bet otrā bija viņas tau-
tiete pasaules rekordiste Barbora 
Špotākova, kuras labākais rezul-
tāts bija 61,95 m. Somijas pilsētā 
Lahti starptautiskās sacensībās 
trešais ar rezultātu 75,71 m bija 
Gatis Čakšs, bet Rolands Štro-
binders ar rezultātu 73,93 m – 
sestais. Kārtslēcējs Mareks Ārents 
Polijā sacensībās Bjalistokas cen -
trālajā laukumā ar 5,36 m aug-
stumā pārvarētu latiņu ieņēma 
piekto vietu. Ar jaunu personīgo 

rekordu uzva rēja amerikānis Mets 
Ludvigs, kuŗš pārvarēja 5,80 m.

Teniss
Latvijas sieviešu tenisa pirmā 

rakete Aļona Ostapenko (pa -
saules rangā 32. v.) Sinsinati WTA 
1000 turnīra astotdaļfinālā zau-
dēja kādreizējai planētas pirma-
jai raketei Andželikai Kerberei 
(21. v.) no Vācijas –6:4, 2:6, 5:7.

Latvijā noskaidroti 
labākie rogaineri un 

taku skrējēji
Mordangā Talsu pusē 24 stundu 

rogaininga sacīkstē par Latvijas 
čempioniem kļuva vārdabrāļu 
Guntu tandēms – Šmaukstelis 
un Māliņš. 

Vienlaikus taku skrējēji Ilze 
Limanāne un Gvido Kalniņš Si -
guldā triumfēja Latvijas čem-
pionātā taku skrējienā.

Pārliecinoši
aizstāv pasaules 
čempiona jostu

Latvijas karatists Edgars Skrī-
vers aizstāvēja savu Karate Com
bat organizācijas pasaules čem-
piona jostu. Skrīvers vieglā svara 
cīņā aizstāvēja savu zelta jostu 
pret brazīlieti Bruno Asisu, uz -
varu izcīnot ar vienprātīgu 
tiesnešu lēmumu.

Šajā cīņā vieglā svara kate-
gorijas limits tika pacelts līdz 68 
kilogramiem, līdz ar to Skrīvers 
Karate Combat organizācijā ir 
bijis čempions gan svara katē go-
rijā līdz 67, gan 68 kilogramiem.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Kristapa Porziņģa un Dāvja 
Bertāna pārstāvētie Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) klubi 
starpsezonā ir aktīvi darbojušies, 
cenzdamies pastiprināt komandu 
sastāvus, lai gaidāmajā sezonā 
sasniegtu jaunas virsotnes. Sporta 
žurnālists, basketbola lietpratējs 
Andrejs Siliņš izsaka viedokli par 
izmaiņām latviešu pārstāvētajās 
NBA komandās. Vai pārmaiņas 
vasaras periodā ir palīdzējušas 
komandām spert soli uz priekšu?

Vašingtonas Wizards būtis kā kā 
pārvērtība šajā starpsezonā ir 

Vai latviešu pārstāvētās NBA komandas ir kļuvušas spēcīgākas?
Rasela Vestbruka došanās uz savas 
dzimtās pilsētas klubu – Losan-
dželosas Lakers. Saspēles vadītājs 
tika iesaistīts vērienīgā darījumā, 
maiņas rezultātā ASV galvas pil-
sētas klubs saņēma Kailu Kuz mu, 
Motrezlu Herelu un Kenteviusu 
Keldvelu-Poupu un 22. izvēli 
NBA draftā, kas vēlāk tika aiz-
mainīta uz Indiānas Pacers, pretī 
saņemot Āronu Holideju un 
31. izvēli draftā.

“Varētu šķist, ka tas ir neiz-
protams gājiens, jo komanda 
sezonas izskaņā beidzot bija spē-
jusi salāgoties ar viņa (Vestburka) 
spēles stilu un parādījās rezultāts. 
Tomēr diezin vai tas ir vērtējams 
kā milzīgs pārsteigums, jo bija 
skaidrs, ka plānotas lielas iz -
maiņas jebkurā gadījumā un, 
visticamāk, Vestbruka klātbūtne 

traucētu plāniem, nevis palī dzē tu. 
Beigu beigās iegūts šai vasarā, 
manuprāt, ir vairāk nekā zau-
dēts,” Siliņš optimistiski vērtēja 
kluba vadības darbu.

Ziemeļamerikas mediji uz  svē-
ra, ka Vestbruka aizmainīšana, 
visticamāk, liks komandas lī -
derim Bredlijam Bīlam meklēt 
jaunas mājas, bet uzbrūkošais 
aizsargs izteicies, ka vēlas savu 
karjēru pabeigt kā “burvis”. Ar šo 
maiņas darījumu Wizards izde-
vās atrisināt būtisku problēmu, 
kas skāra pagājušajā sezonā, – 
sastāva dziļums. Īpaši uzskatāmi 
tas bija redzams, kad komandu 
sezonas laikā vajāja savainoju-
mi. Wizards neeksistēja soliņš, 
tagad šo problēmu dažu nedēļu 
laikā ģenerālmenedžeris ir atri-
sinājis,” uzsvēra The Athletic 

žurnālists Deivids Oldridžs. 
Siliņš uzskata, ka šie spēlētāji 
spēs veiksmīgāk izpildīt trenera 
vēlmes nekā Vestbruks: “Visi ir 
spējīgi nekavējoties dot piene-
sumu komandai un darīt to 
sistēmas ietvaros. Savukārt tā 
nebūtu Vestbruka gadījumā, jo 
viņam ir derīga tikai paša iedo-
māta sistēma.”

Wizards, tiekot vaļā no Vest-
bruka milzīgā līguma, kas 33 
gadus vecajam sportistam nāka-
majās divās sezonās garantēja 
91 miljonu ASV dolaru, nākotnē 
būs daudz vienkāršāk jaunos 
papildinājumus iesaistīt maiņu 
darījumos, ja radīsies tāda ne -
pieciešamība.

Vēl būtisks papildinājums ko -
mandai ir bijušais Bruklinas Nets 
aizsargs Spensers Dinvidijs. 

“Basketbolists sava vecuma dēļ 
bija labāka izvēle Vašingtonai 
nekā Kails Laurijs vai Kriss 
Pols,” atzīmē ESPN apskatnieks 
Kevins Peltons. Interesanti, ka 
Dinvidijs ar Bīlu ir vienaudži, 
abiem 28 gadi. Rodiona Kuruca 
kādreizējam komandas biedram 
galvenais uzdevums būs spēles 
veidošana uzbrukumā, kuŗu 
viņš pietiekoši labi pieprata Nets 
sastāvā. Viens no svarīgākajiem 
aspektiem būs, cik veiksmīgi 
Dinvidijs spēj realizēt brīvos 
tālmetienus, jo Bīls mēdz dar-
boties kā saspēles vadītājs, un 
tajos brīžos ir svarīgi, lai pārējie 
partneri, kas atrodas laukumā, 
spēj realizēt brīvus metienus. 
Karjeras laikā Dinvidijs catch
andshot trīspunktu metienus ir 
realizējis ar 36% precīzitāti.


