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“Latviešu skolām ārpus Latvijas ir kultūras
un nacionālpolītiska nozīme”
19. septembrī Valsts prezidents Egils Levits, uzsākot vizīti
Amerikas Savienotajās Valstīs,
apmeklēja Ņudžersijas latviešu
skolu un sveica skolēnus, sko
lotājus un absolventus skolas
70. gadskārtā. “Latviešu skolām
ārpus Latvijas gan vēsturiski,
gan šodien ir liela kultūras un
nacionālpolītiska nozīme. Paldies
par jūsu darbu!” teica E. Levits.
Pasākuma laikā Valsts prezidents arī pasniedza IV šķiras
Triju Zvaigžņu ordeni sabied
riskajam darbiniekam un me
cenātam Jānim Lucam.
Darba vizītes laikā Valsts pre-

tīmeklī!
iks.us
w w w. l a

In Memoriam
Jānis Kukainis
Anita Tērauda
3. un 4.lpp.

Katskiļu
vasara
5. lpp.

Par 2x2
nometni
6. lpp.
Andra Levite ar Ņudžersijas latviešu sabiedrības aktīvistiem
// FOTO: Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidents Egils Levits Ņudžersijas skolēnu vidū
// FOTO: Valsts prezidenta kanceleja

zidents apmeklēja ASV Miči
ganas pavalsti, Mičiganas Uni
versitātē diskutēja ar studentiem un mācībspēkiem par
Eiropas Savienības (ES) globālo
ietekmi. Valsts prezidents vie
sojās arī Mičiganas Nacionālajā
gvardē un godināja kritušo
kaŗavīru piemiņu, kā arī tikās ar

Mičiganas gubernātori Grečenu
Vitmeru. Andra Levite tikās ar
ASV dzīvojošajiem tautiešiem
– medicīnas, zinātnes, izglītības
darbiniekiem, kā arī ANO dzimumu līdztiesības un sieviešu
iespēju veicināšanas organizā
cijas UN Women vadītāju Pra
milu Patenu (Pramila Patten).

Tiksimies Čikāgā, ALA jubilejas kongresā!
Pēc sarunām starp ALA
valdi un rīcības komiteju
Čikāgā, tika pieņemts vien
balsīgs lēmums – noturēt
ALA 70. kongresu klātienē,
Čikāgā, no 2021. gada 22.
līdz 24. oktobrim. Kongresu
ievadīs saviesīgs iepazīšanās
vakars leģendārā Čikāgas
mūzeja Driehaus telpās 21.
oktobra vakarā.
Kongresa oficiālā atklāšana
notiks piektdien, 22.oktobrī,
plkst. 9.00 no rīta. Kongresa
programma solās būt aizrau
joša un interesanta. Starp
pasākuma īpašajiem viesiem
– Latvijas ārlietu ministrs

Edgars Rinkēvičs, diasporas
vēstniece Elita Gavele, lie
lākās labdarības organi
zā
cijas ziedot.lv vadītāja Rūta
Dimanta, Latvijas NBS bri
gādes ģenerālis Ilmārs Le
jiņš, žurnāliste, raidījumu
vadītāja Agnese Drunka.
Piektdienas vakara pasā
kums notiks uz kuģīša
Odyssey, jubilejas kongresa
balles vieta vēl tiek precizēta.
Rezervējiet lidojumu bi
ļetes un atcerieties, ka 4.
oktobris ir pieteikšanās
termiņš dalībai kongresā
un viesnīcas istabas rezer
vācijai ar atlaidi.

Sallijas Benfeldes
un Kārļa Streipa
komentāri
11. lpp.

Par namu
ar likteni
13. lpp.

Pie tautiešiem
Īrijā
14. un 15. lpp.

Sporta
jaunumi
17. un 20. lpp.
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Ceļā pie Jums Laika Mākslas kalendārs 2022!
Šogad – "Jūgendstils Rīgā un Liepājā"

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.
Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

Pasūtiniet un dāviniet saviem draugiem, bērniem,
mazbērniem! Šogad attēlu anotācijas arī angļu valodā.
Kalendāra
tapšanu
atbalstījusi

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi,
rakstot čeku Latvian Newspaper Laiks
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
2022. gada kalendārs: ................... gab.

US $22.00….........…............

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00
Par katru nākamo uz to pašu adresi US $2.00
Ārpus ASV – par katru US $4.00. Par katru nākamo – US $3.00. (NB! Maksa ASV dolaros)
Kopā................................................

2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

		

US $....................................................

Vārds, uzvārds ...................................................................................................................................
Adrese ................................................................................................................................................

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

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: ...... 3 mēnešiem ASV $50.00
6 mēnešiem ASV $100.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
6 mēneši $186.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

Tālr.: ........................................... E-pasts .........................................................................................

Vecāki lepojas
Aleks Pilmanis was chosen by his professor to
participate in the “Music
on the Mountain” series at
Mohonk Mtn. this morning. Aleks played a piece
by Debussy as well as a
piece he composed himself. It was an amazing
concert with spectacular
views and a very special
guest in attendance - none

other than Natalie Mer
chant, who had performed
there the night before. She
said Aleks was “a very special young man, who was a
sensitive player”, and she
was so impressed by him.
My 80’s self was dying
talking to her! We then
had lunch by the lake.
All in all a perfect, proud
parent kind of day!

Nedēļas teikums

“Vai polītiķi sadzirdējuši, vai sapratuši, ka stāsts ir par viņu dvēselēm? Vajadzētu viņiem
atgādināt, ka viņi tirgo gan savu, gan Latvijas dvēseli.”
Žurnāliste Sallija Benfelde

Nedēļas gudrība

“Labāk riskēsim attaisnot vainīgo nekā notiesāt nevainīgo.”

Franču sakāmvārds
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IN MEMORIAM
Es sapni par dzimteni pagalvī likšu,
Ar viņu atkal laimīgs es tikšu,
Un dusēšu saldi kā mātes rokās…
Kārlis Skalbe

Anita Tērauda (1933 – 2021)

Amerikas latviešu apvienība izsaka visdziļāko
līdzjutību tuviniekiem,
draugiem un domubiedriem, pavadot Mūžībā
izcilos ASV latviešu sabiedriskos darbiniekus –
ilggadējo apvienības ģenerālsekretāri Anitu
Tēraudu un bijušo ALA un Pasaules brīvo
latviešu apvienības priekšsēdi Jāni Kukaini.

Anitai Tēraudai aizejot
Tiem, kuŗi kaut nedaudz ir
pazīstami ar ALAs darbību Lat
vijas okupācijas gados, Anitas
Tēraudas vārds būs kā sinonims
Amerikas latviešu apvienībai.
Viņai bija tas gods vēl piedzīvot
apvienības dibinātāju Vizvalža
Klīves un Bruno Albata laikus
un strādāt kopā ar tādiem iz
ciliem priekšsēžiem kā Ilgvars
Spilners, Ādolfs Lejiņš un Jānis
Riekstiņš. Anita Tērauda dar
bojās par ALAs ģenerālsekretāri
24 gadus un papildus darbam
ALAs valdes vadībā sadarbojās
ar tādiem izciliem latviešu sa
biedrības stūŗakmeņiem, PBLA
priekšsēžiem Uldi Gravu, Oļ
ģertu Pavlovski un Gunāru
Meierovicu.
Anita Tērauda bija kā stai
gājoša enciklopēdija un vēstures
grāmata. Viņa, šķiet, zināja visu
par visiem latviešu sabiedrībā.
(Kad es sāku savas praktikanta
gaitas Rokvilles birojā 1990. gadā
pirms tā pārbūves, abām ģene
rālsekretārēm – Anitai Tēraudai
un PBLA ģenerālsekretārei Tijai
Krūmiņai – vēl bija savi atsevišķi
kabineti ar durvīm, un tālruņa
vads vai visas dienas laikā bija
aizņemts, jo kā jau tajos laikos
bija ierasts, – liela daļa darba tika
veikta telefonsarunās. Anitai bija
izcila prasme komunicēt ar cil
vēkiem – viņa iesāka rītu ar
“kafijas klaču” jeb dienas darbu
sapulci ar ALAs biroja dāmām,
tad sagaidīja, kad Kalifornijā
modīsies priekšsēdis Valdis Pav
lovskis, lai zvanītu viņam ar jau
nāko dienas notikumu atstāstu,
bet pēcpusdienā sazinājās ar da
žādiem valdes locekļiem projektu lietās. Īstais darbs bieži notika
pēc darba dienas beigām, kad
telefoni nomierinājās un varēja
veikt praktiskos pinķerīgos ad
ministrātīvos darbus.
Anita Tērauda bija progresīva
savā domāšanā, neiespaidojās
no citiem un no pieņemtajiem
stereotipiem. Tas viņai palīdzēja
būt atvērtai pret Latvijas disi
dentiem – ticēt, ka tie godīgi
darbojas Latvijas neatkarības at
jaunošanas labā. Iespējams, kād
reiz viņa par daudz uzticējās cil
vēkiem, bet viņa noteikti bija tā,
kas iedrošināja Gunāru Meie
rovicu iesaistīties “Latvijas ceļa”
partijā. Atceros Anitas stāstus par
to, kā viņa palīdzēja organizēt
Latvijas disidentu vizītes ASV, kā

organizēja viņu tikšanās ar ASV
augstākā ranga polītiķiem. Anita
Tērauda organizēja arī pirmās
Latvijas Tautas frontes vadītāju
vizītes ASV un bija klāt LTF,
ALAs un PBLA vadītāju tikšanās
reizēs un stratēģijas plānošanas
sanāksmēs.
Anita Tērauda bija saprotoša
un iejūtīga pret saviem darbinie
kiem. 1990 gadā viņas vadītajā
ALAs Informācijas birojā strā
dāja tādi izcili jaunie darbinieki kā
Ojārs Kalniņš, Mārtiņs Zvaners
un Kārlis Streips. Visi trīs vien
laicīgi! Tur bija zināma polītiskā
un informātīvā darba jauda, un
Anita tam visam sekoja līdzi.
Viņai garšoja labs skotu viskijs,
gan krietni atšķaidīts ar ūdeni.
Kad viņa kļuva frustrēta par kaut
ko, viņas mīļākais izteiciens bija
“neiedzēris nesapratīsi”.
Ticu, lai pieņemtu darbā birojā
mani, jaunizceptu laikraksta Diena
žurnālistu 1990. gadā, viņai iespē
jams bija jāpārvar zināma ALAs
vadības un valdes pretestība, bet
viņa to izdarīja, jo domāja, ka
palīdz attīstīties Latvijas neatka
rīgajai žurnālistikai. Viņa sūtīja
mani uz ikkatru polītisko tik
šanos līdzi Ojāram, Mārtiņam
un Kārlim, bet pēc darba piedāvāja
aizvest uz Costco, lai varētu lēti
iepirkties, jo zināja, ka ALAs stipendija nedod iespēju brīvi iepirk
ties “Giant”, vietējā pārtikas vei
kalā, ko latvieši sauca par “Milzi”.
Anita Tērauda ticēja tam, ka
Latvija atgūs neatkarību. Viens
no viņas mīļākajiem stāstiem bija
par ALAs kongresu 1990. gadā,
kad Latvijas Augstākā Padome
sanāca uz pirmo sēdi 4. maijā un
pieņēma deklarāciju “Par Latvijas
Republikas neatkarības atjauno
šanu”. Viņa ar smaidu tad atce
rējās, kā pienācis tālruņa zvans
no Rīgas un viņa kopā ar ALAs
priekšsēdi Valdi Pavlovski orga
nizējuši šampanieša tostu uz
Latvijas neatkarību un nākotni.
Aizejot pensijā 1998. gadā,
Anita Tērauda palika uzticīga
ALAs darbam. Viņa smalkjūtīgi
nemaisījās biroja darba ikdienā,
bet arī nekad neatdeva savu
ALAs biroja atslēgu. Viņa reizi
nedēļa ienāca birojā, jokojot, ka
“čūsku vecene” ir klāt, un devās
lejā pacietīgi organizēt ALAs
archīvus “bunkurā”.

Jānis Kukainis (1943 – 2021)

Godavīru Jāni Kukaini pieminot

Latviešu sabiedrība visā pa
saulē labi pazina Jāni Kukaini
kā izcilu godavīru un Latvijas
patriotu. Ar savu inženiera
darbā gūto vadītāja pieredzi un
rūdījumu, būdams Pasaules brīvo
latviešu apvienības (PBLA)
priekšsēdis vairāk nekā desmit
gadus, Jānis spēja īstenot tādus
mērķus, kas bija nozīmīgi visai
latviešu sabiedrībai ārzemēs,
Latvijas valstij un latviešiem
vispār. Kā īsi pēc Jāņa Kukaiņa
aiziešanas Mūžībā savā paziņo
jumā uzsvēra Valsts prezidents
Egils Levits, Jāņa Kukaiņa liet
pratīgais darbs latviešu sabied
risko organizāciju vadībā un
trimdas sabiedrībā daudzu gadu
desmitu gaŗumā, gādājot par
atjaunotās Latvijas drošību un
demokratiju, vainagojās ar valsts
pievienošanos NATO.
Būdams Amerikas latviešu
apvienības priekšsēdis, no 1996.
līdz 2002. gadam Jānis Kukainis
vadīja NATO darba grupu PBLA
valdē, un īstenoja intensīvu kam
paņu, lai panāktu, ka Latvija un
pārējās Baltijas valstis kļūst par
NATO dalībvalstīm. Tas nebija
panākams bez neatlaidīga ik
dienas darba, pārliecinot ASV
kongresa locekļus par atbalstu
šai idejai. 2000. gada vasarā Jānis
Kukainis kopā ar baltiešu kopie
nas pārstāvi Karl Altau un dip
lomātu Jāni Eichmani uz
sāka
leģendāro NATO Road Show,
apbraukājot latviešu, igauņu un
lietuviešu centrus Ziemeļame
rikā, aicinot baltiešu vēlētājus
uzrunāt savus pārstāvjus ASV
kongresā. Jānis Kukainis četru
gadu laikā apmeklēja latviešu
centrus vismaz 20 pavalstīs ASV
un aicināja tautiešus piedalīties
savu kongresa locekļu pārlieci
nāšanā. Viņš bija klāt visur, kur
vien tika runāts par NATO pa
plašināšanu, pārliecināja ASV
valdības pārstāvjus ieņemt lab
vēlīgu viedokli, rīkoja konfe
rences par Baltijas valstu dro
šības jautājumiem. Būtu grūti
toreiz atrast kādu citu, kam
būtu tik daudz enerģijas, kontaktu, uzņēmības un atbildības
kā tas bija Jānim Kukainim. Šo
pūļu rezultātā ASV kongress un
valdība iestājās par Latvijas uz
aicināšanu pievienoties NATO
dalībvalstīm un 2002. gada no
vembrī NATO galotņu sanāk
(Turpināts 4. lpp.) smē Prāgā šis mērķis tika sa

sniegts. Šo gadu darbs labi at
spoguļots Anitas Tēraudas un
Karl Altau grāmatā “The Cam
paign to Admit Latvia into
NATO”, kas izdota Vašingtonā
2005. gadā.
Pēc Latvijas un citu austrum
eiropas valstu pievienošanas
NATO, Jānis Kukainis meklēja
citus veidus, kur likt lietā savu
enerģiju un palīdzēt Latvijas
valstij. Jānis Kukainis bija tas,
kuŗš 2013. gadā uzsāka vēl
vienu jaunu iniciātīvu – rīkot
Pasaules latviešu ekonomikas
un innovāciju forumu (PLEIF),
ar mērķi izmantot latviešu uz
ņēmēju ārzemēs uzkrāto pie
redzi Latvijas tautsaimniecības
attīstības veicināšanai. Pirms šī
pirmā foruma Jānis personīgi
uzrunāja ap četrsimt latviešu
uzņēmējus visā pasaulē, un 350
no viņiem atbrauca uz pirmo
PLEIF Rīgā, un tagad šie forumi
kļuvuši par ikgadēju notikumu.
Jāņa Kukaiņa un viņa ģimenes
ierosme bija arī ikgadējie un
ārkārtīgi populārie ārzemju lat
viešu jauniešu “Sveika, Latvija!”
programmas ceļojumi uz Lat
viju. Viņš ieguldījis arī lielu
darbu dubultpilsonības pieļau
šanā, pārvietojamo pasu darbstaciju ieviešanā Latvijas vēst
niecību darbā un mobilizējot
tautiešus būt aktīviem Latvijas
vēlēšanās. Viņš lielā mērā arī
lika Latvijas polītiķiem novērtēt
trimdas devumu Latvijas neat
karības atgūšanā un tautsaim
niecības atdzimšanā.
Tieši Jānis Kukainis bija tas,
kuŗš vienmēr (kas nebūt nebija
populāri) aicināja Latvijas val
dību atvēlēt divus procentus no
iekšzemes kopprodukta Latvijas
valsts aizsardzībai NATO, jo
satiekot savu ASV senatoru, tas
Kukainim vienmēr prasījis:
“Jānis, where’s promissed two
percent?” (Jāni, kur ir apsolītie
divi procenti?). Jānis Kukainis
kā godavīrs saprata, ka arī Lat
vijas valdībai tās dotie solījumi
ir jāpilda, citādi baltiešu draugiem ASV administrācijā būs
grūti turēt savējos un aizstāvēt
Latvijas dalību NATO.
Jānis bija no tiem vīriem, kas
vienmēr turēja savu doto vārdu
un bija izteikts rīcības cilvēks,
viņam nebija pieņemama ne
beidzamā plānu veidošana un
rakstīšana Latvijas ministrijās.

Viņa enerģiskajai un straujajai
dabai vienmēr šķita, ka pār
maiņas brīvību atguvušajā Lat
vijā notiek pārāk lēni. Jānis ar
savu tiešo un atklāto valodu
nereti bija neērts Latvijas polī
tiskajai videi, bet tie kas Jāni
pazina tuvāk, zināja, ka aiz
paskarbā un tiešā ārējās izteik
smes veida slēpās sirds, kas bija
“pareizajā vietā”. Pašreizējā PBLA
priekšsēde Kristīne Saulīte at
minas, ka Jānis Kukainis reiz
viņai stāstījis, ka Jānim bērnībā
vaicāts, kas viņš pieaudzis
vēlētos kļūt, un mazais Jānis
toreiz atbildējis, ka vēlētos kļūt
godavīrs. Tāds Jānis Kukainis
bija un palika visu savu mūžu.
Neaizmirstams mums visiem,
kas viņu pazina. Jānis ārkārtīgi
mīlēja savu ģimeni un izau
dzināja latviskā garā meitu
Gintu, dēlus Robertu un Matīsu,
un visi deviņi Jāņa Kukaiņa
mazbērni runā latviski.
Jāņa Kukaiņa aiziešana ir
milzu zaudējums visai mūsu
tautai, latvietība un darbs Lat
vijas un latviešu tautas labā bija
Jāņa Kukaiņa patiesā misija un
aicinājums. Mēs, Jāņa Kukaiņa
kollēgas PBLA, esam bezgala
pateicīgi par to, ka varējām ie
pazīt Jāni un strādāt kopā ar tik
izcilu latvieti. Jānis bija cilvē
cisko vērtību un patriotisma pa
raugs. Nekad viņš necentās iz
patikt, jo par visu augstāk turēja
godīgumu, kaut arī tas reizumis
noveda pie neērtām situācijām
un to rezultātā Jānis palika pār
prasts. Jānis mācīja mūs būt ne
savtīgiem, netiekties pēc perso
nīgā labuma, bet strādāt un
nekad neaizmirst, ka Latvija –
brīvība, neatkarība un labklājība
– ir visas tautas atbildība.
Mēs, PBLA kollēgas, labi zinām,
ka Jāņa Kukaiņa darbs Latvijas
un pasaules latviešu sabiedrības
labā ir vērts daudz vairāk, kā tas
būtu izsveŗams zeltā.
Pasaules Brīvo latviešu ap
vienība sērās izsaka visdziļāko
līdzjutību Jāņa Kukaiņa dzīves
biedrei Aijai, meitai Gintai,
dēliem Robertam un Matīsam,
visiem deviņiem Jāņa mazbēr
niem, tuviniekiem, draugiem
un visai latviešu tautai, izcilo
mūsu godavīru zaudējot.
Kristīne Saulīte, Raits Eglītis
un Jānis Andersons,
PBLA pārstāvniecībā
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IN MEMORIAM

Anitai Tēraudai aizejot
(Turpināts no 3. lpp.)
Nekad nesapratu, kāpēc Anita
sevi tā sauca, – varbūt tas bija
joks par tiem laikiem, kad viņas
vadībā birojā strādāja septiņas
astoņas dāmas un mēs, daži
puiši... Viņa patiesībā bija labes
tības un labsirdības iemiesojums. Viņa bija ALAs biroja
gādīgā mamma.
Mūža izskaņā Anita Tērauda
mazliet negribīgi, tomēr uzņē
mās atbildību par ALAs vēstures
grāmatas rakstīšanu, kas kopā ar

Latvietības pīlārs trimdā, Latvijas valstiskuma un drošības stiprinātājs
pasaulē, pilna laika latvietis ikdienā! Cik ilgi vien ausīs rīts pār brīvas Latvijas
zemi, tik mūsu sirdīs dzīvos Jānis Kukainis – goda vīrs, kas muguru bija ga
tavs locīt vienīgi Tēvzemes priekšā! Dziļā pateicībā pieminam Jāņa paveikto
Latvijas un Vītolu fonda labā.
Izsakām visdziļāko līdzjutību Jāņa Kukaiņa ģimenei!

Ilzi Garozu viņai izdevās kā īsta
monumentāla apvienības darba
dokumentācija no 2000. gada
līdz Latvijas Simtgadei. Kopā ar
Apvienotās baltiešu komitejas
ASV izpildirektoru Karl Altau
viņa arī sarakstīja grāmatu par
Latvijas ceļu uz NATO.
Bagātīgs, interesants mūžs
Inženieris un sabiedriskais
piln
vērtīgi nodzīvots! Lai Tev darbinieks Jānis Kukainis pie
vieglas smiltis, mīļā ALAs “čūsku dzima 1943. gada 12. jūnijā
vecenīte” Anita Tērauda!
Rīgā. Tēvs – Roberts, tautsaimnieks, lektors Latvijas Univer
RAITS EGLĪTIS, sitātē un skolotājs Rīgas pilsētas
bij. ALAs ģenerālsekretārs II ģimnāzijā, māte – Irēne, Rīgas
pilsētas ierēdne. 1944. gadā
kopā ar ģimeni devies bēgļu
gaitās uz Vāciju, bet 1951. gadā
ieceļojis ASV un apmeties uz
pastāvīgu dzīvi Sinsinati, Ohaio.
Jānis Kukainis beidza Sinsinati
universitāti (1966. gadā ar
B.S.A.E. gradu inženieŗzinātnēs
– Aerospace Engineering), Tenesī
universitāti (1971. gadā ar M.S.
mokratiskumu un labklājību. gradu inženieŗzinātnēs) un
Savā Latvijas Valsts prezidentes Mičiganas štata universitāti
amata laikā es īpaši augsti no (1989. gadā ar M.B.A. gradu).
vērtēju Jāņa spējas aktivizēt
Jānis Kukainis no 1966. līdz
PBLA kā organizāciju un ASV 1973. gadam strādāja vairākās
dzīvojošos tautiešus, lai tie aviācijas firmās par projektu
vērstos pie saviem kongresme inženieri. Publicējis vairāk nekā
ņiem pēc polītiska atbalsta. Tas 20 zinātnisku rakstu, galveno
daudz palīdzēja Latvijas valstis- kārt, par kaujas lidmašīnu aerokajiem mērķiem tajā laika dinamiku, ir vairāku patentu
īpašnieks. No 1973. līdz 1980.
gadam Jānis Kukainis bija auto
mobiļu firmas Ford inženieris,
bet no 1980. līdz 2000. gadam –
automobiļu firmas Ford nākot
nes modeļu projektu nodaļas un
ražošanas nodaļas vadītājs, iz

In memoriam
Jānim Kukainim
Kopā ar vīru Imantu vēlamies
izteikt visdziļāko līdzjutību Jāņa
Kukaiņa tuviniekiem, kuŗi vis
sāpīgāk pašlaik izjūt viņa aiz
iešanu, kā arī visiem viņa draugiem, kolēģiem un līdzgaitnie
kiem, kuŗiem ļoti pietrūks viņa
gudrais padoms, bagātā dzīves
pieredze, pragmatiskais optimisms un humora izjūta.

***

strādājot “Ford” nākotnes modeļu
technoloģijas. Jānis Kukainis va
dījis Ford Taurus modeļa auto
mašīnu strukturālo un mechā
nisko izveidi. Viņam bija pama
tīga starptautiskā pieredze, vadot
automobiļu būves projektus Ei
ropā, Japānā un Dienvidkorejā.
No 1979. līdz 1986. gadam
Jānis Kukainis strādāja par sko
lotāju Detroitas latviešu skolā.
No 1982. līdz 1987. gadam bija
Latviešu apvienības Detroitā
priekšsēdis. No 1974. līdz 1978.
gadam – Latviešu Fonda biedrzinis un kasieris, no 1973. līdz 1978.
gadam – Latviešu Fonda pado
mes loceklis ASV. No 1982. līdz
1984. gadam Mičiganas Baltiešu
komitejas priekšsēdētājs. No
1991. līdz 1994. gadam latviešu
centra “Gaŗezers” prezidents,
bet 1995. gadā – latviešu centra
“Gaŗezers” padomes priekšsēdis.
No 1996. līdz 2002. gadam (ar
pārtraukumu) Jānis Kukainis
bija Amerikas latviešu apvienī
bas priekšsēdis, bet no 1997.
līdz 1998. gadam un no 2000.
līdz 2001. gadam vadīja Apvie
noto Baltiešu komiteju ASV.
No 1996. gada līdz 2017.
gadam (ar pārtraukumu) Jānis

Vītolu fonds

Kukainis bija PBLA valdes lo
ceklis, no 1999. līdz 2002. gadam
Jānis Kukainis – PBLA valdes
priekšsēža vietnieks, no 1996.
līdz 2004. gadam – NATO darba
grupas vadītājs PBLA. No 2002.
līdz 2007. gadam un no 2012.
gada līdz 2017. gadam – PBLA
valdes priekšsēdis.
Jānis Kukainis veicinājis Lat
vijas un Baltijas valstu integ
rāciju NATO, apbalvots ar Triju
Zvaigžņu ordeņa V šķ. (2000), ar
Viestura ordeņa I šķ. (2004), ar
organizācijas Daugavas Vanagi
zelta nozīmi (2001) un LR Aiz
sardzības ministrijas Atzinības
medaļu (2003), Ministru kabineta
(2008) un LR Ārlietu ministrijas
(2011) Atzinības rakstiem.
Jau studiju laikā, 1962. gadā
Jānis Kukainis pievienojās lat
viešu studentu korporācijai Tala
vija un ilgus gadus bija Talavijas
globālais seniors, kā arī Latvijas
Korporāciju Apvienības (L!K!A!)
seniors ārzemēs.
Jānis Kukainis bija precējies ar
pedagoģi Aiju Kukaini, viņa
ģimenē izauguši trīs bērni – meita
Ginta, dēli Roberts un Matīss;
Jānim Kukainim ir deviņi latviski runājoši mazbērni.

Es lepojos ar viņa draudzību

PBLA valdes sēdes atklāšanā 2005. gada 19. oktobrī Konventa
sētā, Rīgā. No kreisās: DV CV priekšnieks Juris Augusts, Valsts
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis
Jānis Kukainis sevī iemiesoja
trimdas latviešiem piemītošās
vislabākās īpašības, jo harmo
niski spēja apvienot no vecākiem
mantotās latviskās vērtības un
patriotismu ar amerikāņiem pie
mītošo uzņēmības, atbildības un
izdarības garu. Viņa moto bija:
uzstādīt skaidrus mērķus un tad
visiem spēkiem strādāt, lai tos
sasniegtu, un tas viņu pavadīja
gan izcili sekmīgā profesionālajā
karjerā vietējā vidē, gan gadu
desmitiem ilgstošajā sabiedris
kajā darbā latviešu vidē un
latviešu lietās. Kā goda vīrs un
nenogurstošs darba rūķis viņš
bija liels ieguvums visām orga
nizācijām, kuŗās viņš darbojās.
Īpaši daudz Latvijas interešu
labā viņš ir paveicis savā ilgu
gadu darbā PBLA valdē un kā
tās priekšsēdis, gan pēdējos
gados pirms Latvijas neatkarības
atgūšanas, gan gados pēc tam,
kad neatkarīgajai Latvijai bija
daudz jāpūlas, lai nostiprinātu
savu suverenitāti, drošību, de

posmā, kad vēl tikai cerējām reiz
kļūt par NATO dalībvalsti un
bija nopietns atbalsts pašas
Latvijas amatpersonu darbam
un pūlēm. Jāņa īpašie nopelni ir
novērtēti valstiskā līmenī ar
Triju zvaigžņu ordeni, Viestura
ordeni un Latvijas Republikas
aizsardzības ministra Atzinības
medaļu.
Jāņa sapnis vienmēr bija dinamiska un ekonomiski plaukstoša
Latvija, kuŗas attīstībai bijušie
trimdinieki, viņu pēcnācēji un
visi ārzemēs dzīvojošie latvieši
varētu aktīvi pielikt savu roku.
Lai viņa ražīgais mūžs un ne
savtīgā kalpošana paliktu kā
paraugs tiem, kuŗi būs gatavi
sekot viņa pēdās! Lai Jānim
vieglas smiltis...
Daloties
Jāņa
Kukaiņa
tuvinieku sērās,
Vaira Vīķe-Freiberga,
Latvijas Valsts prezidente
(1999-2007)

Jāņa Kukaiņa draudzība bija
jāiegūst. Viņš nekad nekoķetēja,
neizlikās, neteica glaimus. Viņš
bija ļoti tiešs un dažbrīd pat ass.
Bet viņš vienmēr teica patiesību,
teica, ko domā. Jānis būtu bijis
labs un piemērots valstsvīrs Lat
vijai, jo turklāt bija dziļi patriotisks cilvēks. Necieta dubult
morāli, liekulību, bija lietišķs un
darbojās ātri. Kā citkārt techniskas profesijas cilvēks. Bet tai
pašā laikā labi saprata radošos,
mākslinieciskas dabas cilvēkus.
Kultūra un māksla Jānim nebija
svešvārdi – Kukaiņu ģimenes
lokā vienmēr bijusi vieta lite
ratūrai, mākslai, visam daiļajam.
Pateicoties Jāņa izkārtojumam,
kad viņš bija PBLA valdes
priekšsēdis, es saņēmu iespēju
doties uz Austrālijas latviešu Kul
tūras dienām Melburnā 2005.
gadā, viņš teica: ”Ko tu uz to
Ameriku vien! Aizlido pie
latviešiem Austrālijā, tu redzēsi,
cik viņi sirsnīgi un patiesi!
Mums visiem jāstrādā kopā!” Tā
arī bija.
Jānis pavisam tieši teica, kas
viņam patīk un kā pietrūkst
Laikā, un es ieklausījos, jo zināju,
ka Kukaiņu ģimene cītīgi lasa
Laiku, visās paaudzēs.
Jānim bija ļoti vīrišķīga stāja,
viņš bija džentlmenis, un ar
prieku vēroju, kā tas pārman

tojies Matīsā un Robertā. Lat
viska ģimene no pamatu pamatiem, ar visu to, kas ārzemēs,
prom no Latvijas mītošiem pa
tiesiem patriotiem raksturīgs, –
runāt latviski un tikai latviski,
darboties, atbalstīt, ziedot, ne
taupīt ne laiku, ne naudu. Jānis
netaupīja ne uzslavas, ne kritiku
– ja viņš tā uzskatīja, teica atklāti.

izlolotais PLEIF – Pasaules lat
viešu ekonomikas un inovāciju
forums šogad bez Jāņa Kukaiņa!
ALAs jubilejas kongress arī.
Mēs varam vien pateikt lielu
un izjustu paldies par Tavu
mūžu, mīļais draugs, cienījamais
sabiedriskais darbiniek, krietnais cilvēk, Jāni Kukaini!
Visdziļākā līdzjutība Aijai,

Ar šādiem cilvēkiem ir tik viegli Gintai, Matīsam, Robertam,
– raisās sarunas, notiek domu mazbērnu pulkam, radiem,
apmaiņa. Jā, kādreiz arī uz draugiem, domubiedriem!
plaiksnījās atšķirīgi viedokļi, bet
Sit tibi terra levis!
pāri visam – labvēlība, draudzība
Ligita Kovtuna
un kopīgs ceļš. Man žēl, ļoti žēl,
un Laika saime
ka tas aprāvies. Jāņa pietrūks
mums visiem un – Latvijai. Viņa

2021. gada 25. septembris – 1. oktobris

SILVIJA KĻAVIŅA-BARSHNEY,

LELBA Kristīgās audzināšanas nozares vadītāja
Latvijas ev. lut. baznīcas Ame
rikā (LELBA) draudzes vadība
un mācītāji 24. augustā saņēma
e-pasta vēstuli no LELBAs priekš
nieces prāvestes Anitas Vārsber
gas-Pāžes ar ziņu: “Priecājos pa
ziņot, ka LELBA pārvalde par
LELBA Kristīgās audzināšanas
nozares vadītāju ir apstiprinājusi
teol. bak. Silviju Kļaviņu-Barsh
ney (Čikāgas Ciānas draudze).”

Par šādu iespēju kalpot
LELBAi esmu sapņojusi jau
daudzus gadus. Sēkla tika iesēta
tad, kad biju prāv. Viļa Vārsberga
sekretāre un viņam palīdzēju ga
tavot ticības mācības materiālus.
Biju mudināta atsākt studijas un
ieguvu bakalaura gradu Biblical
and Theological Studies un Com
munication Arts – Theatre ar minor
Elementary Education. Esmu bi
jusi Krišjāņa Barona latviešu
skolas skolotāja jau 35 gadus un
vairākus gadus biju skolotāja gan

Gaŗezera nometnē un vidusskolā,
gan Katskiļos.
Mana skolotājas un grafiskās
dizaineres pieredze ir palīdzējusi
man viedot mācību materiālus
un iedziļināties dažādos pasnieg
šanas veidos. Esmu piedalījusies
gandrīz katrā Sinodē un apgabala konferencē kopš 1993. gada,
tātad esmu iepazinusies ar drau
džu mācītājiem, priekšniekiem
un citiem darbiniekiem. Veidojot
virtuālos dievkalpojumus LELBP
(Latviešu ev. lut. baznīca pasaulē)
esmu iepazinusies ar garīdznie
kiem visā pasaulē un ir jau izveidota izglītības komiteja, kuŗā es
pārstāvu LELBA. LELBP ietvaros
ir izveidota Google Classroom saite,
kur skolotāji var atrast ticības mā
cības un ētikas palīgmateriālus.
Man ir daudz ideju, daudz
projektu un daudz ieceru. Man
būs vajadzīga palīdzība un at
balsts, lai varētu efektīvi un liet
derīgi kalpot visiem, kam inte
resē kristīgā audzināšana. Pir
mais solis ir uzzināt, kas nepie
ciešams un kas jau ir pieejams.
Pēc tam varam analizēt un spriest,
kuŗus projektus īstenot, tad tos
izveidot un izplatīt.
LELBA mājaslapā lelba.org ir
ievietots sekojošais raksts, kas iz
skaidro manu redzējumu par Kris
tīgās audzināšanas nozares misiju.
Kas ir kristīgā audzināšana?
“Mūžu dzīvo, mūžu mācies!”
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Ar prieku stājos jaunā darbā
Vērtīgs latviešu sakāmvārds, kuŗu
mums ne tikai jāņem vērā, bet
jāliek par pamatu kristīgās au
dzināšanas veidošanā.
Kristīgā audzināšana ir svarīga
visām paaudzēm, visiem vecu
miem. Tā veidojas jau no bērnu
dienām un turpinās visu mūžu.
Pedagoģiskā filozofija 21. gad
simtā pilnīgi atšķiras no tās,
kāda tā bija LELBAs darbības
sākumā. Taču šis pēdējais gads
mums dāvājis vēl vairāk pieredzes un (reizēm sāpīgas) mācības
par pedagoģiju un audzināšanu
šodienas pasaulē. Šie fakti nebūt
nenozīmē, ka viss bijušais jāat
met, bet jāizmanto un/vai jāpār
veido. Jāiet laikiem līdzi, taču
jāsmeļas no pagātnes.
Kristīgajai audzināšanai jāiet
roku rokā ar citām nozarēm. Tā
ir cieši saistīta ar evaņģelizācijas,
informācijas, jaunatnes, litur
ģijas un mūzikas, kā arī teolo
ģijas nozarēm. Tikai ar sadarbību
spēsim sniegt efektīvu un pilnīgu
garīgo audzināšanu.
Būtu svētīgi, ja mēs vairs nebūt
spiesti “izgudrot jaunu riteni”
katrs savā draudzē, bet vairāk
censtos sadarboties un dalīties ar
jau izveidoto. Sinodes un apgabala konferences ir vērtīgas ne
tikai ziņojumu un rezolūciju dēļ,
bet arī tādēļ, ka varam dalīties ar
citiem un smelt gudrības, spēku
un idejas viens no otra. Mēs visi

esam tajā pašā laivā – kāpēc
katram jālieto pašam savs airis
un jāliek laivai griezties tikai
apkārt un nekur tālāk netikt,
nemaz nerunājot par laivas cauruma vai nenostiprinātas zēģeles
ignorēšanu?
Skumja patiesība ir tā, ka
mūsu draudzes locekļu skaits ir
sarucis un daudzām draudzēm
pat nav vairs svētdienas skolas
programmas. Bet tas nenozīmē,
ka kristīgā audzināšana jāatmet
vai ka tā nav vajadzīga. Cilvēks
aug un attīstās katru dienu, tātad
ir vajadzīga garīga barība. Ko
mēs varam darīt un kā mēs
varam sniegt to, kas katram
vajadzīgs?
Ir arī taisnība, ka liela daļa
mūsu draudzes locekļu ir
novecojuši vai veselības dēļ vairs
nespēj tikt uz dievkalpojumiem.
Taču mums šodien ir pieejama
visāda veida technoloģijas, kas
ļauj tikt pie viņiem! Skaidrs,
daudziem nav pieejams dators,
bet viņu bērniem un bērnu
bērniem taču ir!
Kristīgā audzināšana ir plaša,
un mums jāizkāpj no ierastās
“kastes”. Kā cilvēks mācās? Ne jau
tikai caur grāmatām un darba
burtnīcām! Dažam jālasa, lai
saprastu. Citam jādzird, lai atce
rētos. Vēl citam jāiesaistās pro
jektā vai darba darīšanā, lai
tiešām kaut ko iegūtu. Un tieši

Nometne 2021

TAYLOR ADDISON
After two years, Nometne
returned this summer to present
a truly unforgettable year. With
immense anticipation and long
awaited jitters for what was to
come, the reunion of campers
and counselors was nothing
short of wonderful. Upon entering Nometne’s nostalgic gates,
the feelings of anticipation and
excitement were teeming. The
two weeks that followed expanded on these feelings and the
Nometne spirit was alive and
well. Latvian Heritage Camp’s
two week program was jam
packed with classic activities in
addition to some new ones that
ignited a joyful celebration
among all participants. When
reflecting on Nometne 2021, it is
clear that everyone was striving
for the feeling we had all gripped
onto these past two years: the
feeling of being together and celebrating our culture.
Campers and counselors alike
resonated on the special feeling
that only Nometne could give.
Camper Anna Goss, age 14,
explains what returning to
Nometne meant to her. She
writes, “Coming back to
Nometne felt like coming back
home after two years. If I’m
being honest, it was one of the
best times I’ve had in the past
two years.” Camper Sofia Rudus,
age 13, remarks, “It was terrible
not being able to go to camp for
two years. It was wonderful seeing everyone after all that time
and I was very happy that a lot of
people I knew came back. I
made a lot of new memories and
made new friends as well as

kristīgā vai garīgā audzināšana
sniedzas daudz tālāk. Tā nav
tikai mācīšanās, bet saprašana
un sajušana. Dvēsele jābaro ar
visāda veida barību. Mums jā
skatās dziļāk un jādomā citādi.
Mūsu laiks reizē dod netica
mas iespējas, bet arī rada lielu
izaicinājumu. Ko mēs kā LELBA
varam darīt, lai palīdzētu mūsu
draudzēm? Kas tām ir vajadzīgs?
Bet mums arī jāskatās ārpus
LELBAs. Kā mēs varam sasniegt
arī tos, kas alkst garīgas audzi
nāšanas latviešu valodā, bet
nedzīvo pilsētās, kur ir latviešu
draudzes? Ko mēs varam darīt,
lai nodrošinātu, ka piedāvājam
visu iespējamo, lai katrs, kam
interesē kristīgā audzināšana,
varētu atrast atbildes pie mums?
“Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls
nederīga, ar ko tad sālīs? Tā
neder vairs nekam, kā vien ārā
izmetama un ļaudīm saminama.
Jūs esat pasaules gaišums; pil
sēta, kas stāv kalnā, nevar būt
apslēpta. Sveci iededzinājis, ne
viens to neliek zem pūra, bet
lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir
namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd
ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu
labos darbus un godā jūsu Tēvu,
kas ir debesīs.” Mateja ev. 5:13-16
Ja jums rodas kādi ieteikumi,
idejas vai jautājumi, lūdzu, sūtiet
e-pasta vēstuli uz silvijakb.lelbakraudz@gmail.com.

reconnecting with old ones.”
There is no denying that
Nometne 2021 was different
from years past. Before experiencing Nometne this year, there
were definitely some questions
from campers, counselors, and
families about how this year
would look with COVID-19.
Additionally, doubts and uncertainties arose. After all, one of

Fearon, age 12, reflects, “It is
always amazing to be a part of
this community, even with
COVID restrictions. The counselors and staff gave us an amazing experience and everyone
had a wonderful time.” Aleksa
Caruso, age 28, also reiterates
the fact that Nometne was just as
special, even with COVID regulations. She writes, “It was so

closer to everyone after having
not been together for two years.
I did miss the parents being
around, but I felt it helped the
kids grow closer together. I hope
that next year masks and COVID
will not be an issue and that we
can all come together again.”
This year included some particularly special events and
moments. Mācītājs Laris Salins

Oldest Campers, Counselors, and Mācītājs, Laris Salins at Spruce Top
Nometne’s amazing qualities is
that it remains consistently magical year after year. Despite the
challenges presented due to the
pandemic, the two weeks ran
smoothly and everyone involved
actively followed state guidelines
with a smile. Camper, Riga

great seeing everyone at camp.
Despite the fact that there were
COVID regulations, I could not
tell while being at camp.
Everyone coming together felt
so nice and it was great that we
had some sense of normalcy by
having camp. I felt all the more

led the oldest campers and a
handful of counselors on a hike
to Spruce Top. A “Riga Rave”
was held on the first Friday and a
new Clue-themed mystery night
ran the second Wednesday.
Ariana Malins, age 21, emphasizes that “the activities were

very special this year. During all
my years at camp, I’ve always
looked forward to activities that
are repeated because they hold
so much nostalgia and excitement. This year, we incorporated a lot of new activities that the
campers really enjoyed which
was super special as well.”
Overall, the summer of 2020
was an extremely disappointing
and difficult time. Missing
Nometne, a place that so many
people treasure as their second
home, made the summer that
much harder. However, if only
one positive thing came from
the absence of Nometne 2020, it
was the intense spirit that persisted and grew. There has
always been a magical spirit
within Nometne, however, this
year it was more exuberant than
ever. And for that feeling, it is
necessary we thank the amazing
campers, staff, and families for
creating a community so dedicated and persistent to loving its
culture and one another. Due to
this bond, Nometne 2021 was
one of the most amazing summers Nometne has ever seen.
The bond the Latvian community shares has not only been
consistent through troubling
times, but has grown stronger to
foster the best place many people have ever known. Laila
Čakars, age 15, puts it best: “It’s
hard to have a bad experience at
Nometne. You are surrounded
by pure love and kindness. The
beautiful land is welcoming and
the staff is caring. I feel healthiest and happiest when at this
home away from home.”
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2x2 bez robežām

GUNA KALNIŅA
No 29. augusta līdz 5. sep
tembrim Strazdes pagastā, re
zidencē „Kurzeme”, norisinājās
2x2 Pasaules latviešu jaunatnes
seminārs. Šī gada tēma bija –
”Bez robežām”, ko semināra
galvenie organizātori Rozīte
Katrīna Spīča un Linards Kal
niņš bija izvēlējušies pirms
trim gadiem, kad sāka plānot
šo semināru. Saistībā ar glo
bālo pandēmiju pēc divu gadu
pārtraukuma 2x2 seminārs
beidzot varēja notikt klātienē.
Seminārā jauniešiem bija ie

spēja darboties ievirzēs – teo
rētiskās nodarbībās un disku
sijās, kā arī projektos – prak
tiski mācīties kādu senu amatu,
gleznošanu vai apgūt mūzikas
vai teātŗa mākslas improvi
zāciju.
Vispirms, par svarīgāko, ko
gribētos, lai par Pasaules latviešu
jaunatnes semināru 2x2 “Bez
robežām” saprot lasītāji, jo man
pašai pagāja laiks, kamēr izdevās
ar to aprast.
Šogad, tāpat kā vienmēr, dalīb
niekiem prievītē iesieta zīmīte ar
vārdu un uzvārdu un semināra
logo, lai cits ar citu varētu ātrāk
iepazīties un atcerēties vārdus.
Bet pirmo reizi 2x2 seminārā
zīmītē zem uzvārda nebija rak
stīta mītnes zeme – ne Latvija,
ne kas cits – mēs vairs nevaram
un negribam atdalīt mūsu
bērnus ar robežām. Tāpēc arī
tāds nosaukums 2021. gada 2x2
semināram – “Bez robežām”. Ko
lēģiem pamata darbavietā re
dak
cijā es nevarēju nosaukt
konkrētus skaitļus, kad man
jautāja: “Vai tas bija ārzemju
latviešu seminārs? Kas bija
vairāk – ārzemnieku vai vietējo?”
No kuŗienes ir puika, kas dzimis un audzis Amerikā, bet
pirms 15 (!) gadiem kopā ar
vecākiem pārcēlies dzīvot uz
Latviju? No kuŗienes ir puika,
kas pēc vidusskolas beigšanas
Latvijā aizbraucis mācīties un
strādāt uz Vāciju un 12 gadus jau
dzīvo ārpus Latvijas? Bet Latvijas
diplomāta meita, kas Latvijā nav
dzīvojusi gandrīz nemaz, mainot
dzīvesvietas dažādās zemēs kopā
ar ģimeni? Un tādu dzīvesstāstu
2x2 dalībnieku vidū ir daudz.
Un arī par latvietības seju
jādomā, skatot šo raibo pulku
draudzīgu, talantīgu un sirsnīgu
jauniešu: latvietība var būt tāda
kā Jānim: ar drediem, pīrsingiem,
angļu vanabī un kainda pilnu
valodu, bet Jānim pie svētku
uguns
kura pēkšņi ir mugurā
pilns un pareizs archeoloģiskais
tautastērps. Vai Dzintars – skol
nieciņš, kam drīz jābeidz skola.
Laika trūkuma dēļ nākas apvie
not patīkamo ar lietderīgo, tāpēc
viņš izvēlējās Latviešu valodas
ievirzi, varbūt cerībā septembŗa
sākuma dienās saraut nokavētās
valodas stundas. Bet tas pats
Dzintars ar savu līdzi paņemto
kokli kādā vēlā naktī spēlē kokļu
meditācijas vakaru, viņš zina
frazeoloģismus un sakāmvārdus
tik daudz, cik pārējie viņa vecuma puiši visi kopā.
Seminārā daudz tika dejots, kā
jau tur, kur tiekas jauni cilvēki.
Ak, nu vienu robežu ar pūlēm

Šķiraties šķērsu, tiekaties krustu, lai viens otram mēs nepazustu.
(Velta Sniķere)
man tomēr izdevās uztaustīt –
pirmajā danču vakarā tautas
instrumentu pavadījumā varēja
manīt, ka tie, kas uzreiz mācēja
Alsungas “Mugurdanci”, bija vis
drīzāk auguši ārpus Latvijas.
Pēdējā vakarā to, tāpat kā citas
sadzīves tautasdejas, prata jau
visi. Un kā komentēja turpat
kāds no klātesošajiem: “Mēs pār
cēlāmies no ASV uz Latviju, lai
vienreiz beigtu tā nopūlēties būt
par latvieti, te varam nodarbo
ties ar visu ko citu: ar motocik
liem, zēģelēšanu, ko tikai sirds
vēlas, latvietība beidzot ir paš
saprotama.”
Jauniešiem mītnes zemju ro
bežas nav svarīgākās, viņiem ir

savas nevarēšanas vai negribē
šanas robežas, kas jāpārvar. Pašā
semināra vidū pēc trīs dienu
mācību darba bija atslodzes

diena ar ekskursiju. Kas tā par
ekskursiju, ja nebrauc ne uz
Talsiem, ne Tukumu staigāt pa
mūzeju, bet uz mežu aiz Abavas,
varētu domāt, vai ne? Bet! Kas
tur notika, es uzzināju nākamajā
dienā latviešu valodas nodar
bībā. Ekskursija nebija parasta –
tas bija pārgājiens pa mežu ar
grūtību uzdevumiem. Ne jau nu
ar stundām ilgu iešanu, un
tomēr. Katrai komandai bija
jānes līdzi baļķa gabals, bluķēns,
kas jānogādā pie finiša. Kurš
nesīs, kurš izvairīsies no pieda
līšanās, vai par to visa grupiņa
nesastrīdēsies – visīstākais 21.
gadsimta izaicinājums. Otrs, ko
viņi man atstāstīja, bija šoks par

daudz. Glaunie puiši jau velk
savus smalkos apavus nost, bet
instruktors viņus aptur: “Ar visiem
zābakiem un biksēm iesiet!”
“Paldies Dievam,” es puišiem
saku latviešu valodas stundā, “uz
slidenā pliena tik lielā straumē
kāds no jums varētu iekrist
ūdenī uz galvas, telefons tad
būtu mazākais zaudējums.” Viss
kārtībā – instruktors iemācījis
stingri saķerties elkoņos un brist
pa pieciem kopā. Līdz pašai
pēdējai semināra dienai pie gu
ļamistabu durvīm žuva slapjie
apavi tiem, kas neievēroja ie
priekš piesūtīto sarakstu, ka
jāņem līdzi pārgājiena apavi. Uz
pasākumiem dažs labs nāca

nākamo uzdevumu – to, ka
instruktors licis pāriet Abavas
otrā krastā. Virspus ūdens
kri
tuma ūdens pašlaik bijis diezgan

basām kājām vai dušas čībās. Arī
tā ir dzīves skola – dari, kā gribi,
bet tad rēķinies ar sekām un pats
risini savas problēmas.
Smaidīgai metenei jautāju, vai
viņa nav pārgurusi? “Nemaz! Kā
var nogurt, ja ir auksts ūdens un
tik liels piedzīvojums! Viens otrs
vispār pirmoreiz mūžā bija
ūdenī ar visām drēbēm.”
Mans spilgtākais mirklis bija
Nakts zvaigžņotās pastaigas epizode uz salas dīķa vidū. Uzde
vums visām komandām pēc
kārtas bija aizsietām acīm turē
ties visiem pieciem kopā un
mēģināt, ne vārda nesakot, sa
stāties krustā. Stratēģijas bija
dažādas – vienas komandas mei
tene intuitīvi uzreiz uzņēmās
vadību un bez skatīšānās sa
stādīja savējos figūrā. Citiem bija
jādomā ilgi ilgi, kādai komandai
traucēja piektais, jo bija izdomāta
forma pa četriem. Vienīgais pieturas punkts, lai vispār saprastu
uzdevumu, bija vairākas reizes
pēc kārtas atkārtots Veltas Sni
ķeres dzejolis, kurš citiem jau
niešiem citās nometnēs trimdā
zināms jau kopš Pirmā vispa
saules latviešu jaunatnes kongresa: “Dzīpari dzenas/ Mijas un
metas,/ Krīt rakstā zvaigznes,/
Saskares
retas://
Šķiraties
šķērsu,/ Tiekaties krustu,/ Lai
viens otram/ Mēs nepazustu.”
Laiks iet, un pēc šī notikuma
dalībnieki secināja, ka visvairāk
viņu skāris un lielāko iespaidu

atstājis šo Sniķeres rindu sirreā
lisms un maģiskais tuvums
da
bai. Man tas bija priecīgs
pārsteigums vairāk nekā gan
darījums.
Valodas mācīšana iegriezās
man pašai interesantās sliedēs,
tik dažādas bija jauniešu vēlmes
un iepriekšējās zināšanas, nākot
uz latviešu valodas nodarbībām
– izvēloties seminārā Latviešu
valodas ievirzi ar tēmu “Pareiza
un mūsdienīga latviešu valoda”.
Kas bija mani skolnieki? 1. –
gudrs un asprātīgs, tā arī pateica:
“Mana latviešu valoda ir ļoti
laba, es gribu spožu.” 2. – kluss,
vērīgs, ar labas skolas pamatiem,
ieminējās, ka mēdz uzvarēt da
žādos konkursos un mēģina rak
stīt dzeju. 3. – brazīlietis vecumā
zem 30 gadiem, prot septiņas
valodas, latviešu valoda viņam ir
senču valoda, jā, jā, 1860. gada
izceļotāji, vēl pirms tiem baptistiem, kas uz mūžamežiem
brauca gaidīt pastardienu. Puisis
sākumā latviski runāja vāji, bet
sazināties varējām labi. Kad bija
jāraksta vingrinājumi, izrādījās,
ka rakstu valoda viņam ir labāka,
jo latviešu valodu mācījies dau
dzus gadus mājās no interneta
mācību līdzekļiem. Varu teikt,
ka es filologos apmēram tāpat
mācījos latīņu valodu, bet man
nebija nedēļas semināra ar
dzīvošanu Senajā Romā latīņu
valodas vidē. Rezultāti izcili! 4.
– datoru un videospēļu fans,
protams, tajā subkultūra darba
valoda ir angļu, latviešu valoda
vidēja, bet loģiski teikumi bez
ārišķībām, latviešu sakāmvār
diem saprot visus vārdus, bet
nekad nav dzirdējis, ko tie
nozīmē. Tas bija asā kontrastā ar
5. skolnieku, kurš negribīgi ru
nāja, labi rakstīja, bet sakām
vārdus savos tekstos lietoja vietā
un pašsaprotami.
Ar tādu zināšanu buķeti es
varēju ļaut viņiem sadarboties
pašiem. Protams, mēs mācījā
mies gramatiku, tomēr vērtīgā
kie brīži bija, kad viņi semināra
mājaslapai rakstīja savus iespaidus. Dzejnieks uzreiz palūdza:
“Lūdzu, uzrakstīto lasīsim priekšā
un skaidrojiet savus labojumus
visiem, mēs gribam dzirdēt.
Nevajag nekādu personas datu
aizsardzību.” Tad sākās īstais
darbs – katrs katram varēja ko
paskaidrot un arī nevilšus
iemācīja šajās lieliskajās darba
stundās, katra pienesums bija
noderīgs. Un, kad brazīlietis
brīvi no vietas skaļi salīdzināja
kādu latviešu jēdzienu ar franču,
portugāļu vai angļu valodu, –
mana sirds gavilēja. “Kā sauc
pirti Brazīlijā?” – “Nekā. Mums
tāds karstums ir vasarā satiksmes
autobusos, nekas īpašs.”
Beigās saņēmu sirsnīgus pal
dies nevis par to, kam biju rūpīgi
gatavojusies, bet par frāzi “Dievs
ir detaļās!” Mani mīļie skolnieki
uztvēra padomu nerakstīt frā
žaini un tukši, bet vairāk katrā
tekstā ielikt īsto būtību, mazās
konkrētās lietas. Un visi solīja
savā valodā lietot jauno vārdu
“kvadrātkods” neveiklā QR koda
vietā.
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JURIS
ULMANIS,
Latvijas Nacionālo kaŗavīru biedrības
vicepriekšsēdētājs
Kaŗavīrs vienmēr, vai mums
tas patīk vai ne, ir izvēles
priekšā starp dzīvību un nāvi.
Starp savu paša un tavu, kas
šobrīd lasi šīs rindas.
Kaŗavīra ziņā ir izvēle starp
uzbrukumu un aizsardzību.
Kaŗavīra izpratne par reālitāti
veicina vai nu drošību, vai
bailes.
Kopš laikiem, kad par krustā
sistā ciešanām ņirgājās (izklai
des dēļ) tieši kaŗavīri, un mūs
dienām, kad no Ukrainas un
Baltkrievijas ir dzirdami līdzīgi
stāsti, maz kas ir mainījies.
Militārs un fizisks spēks dod
izvēles iespēju attieksmē pret
dažām vērtībām, kuŗas, kā man
šķiet, pašlaik mūsu apziņā ir
diezgan izplūdušas.
Es uzskatu, ka nedz taisnī
gums, nedz drošība nav ab
strakti, tos vienmēr rada kon
krēti cilvēki – es un tu. Tomēr,
zaudējot tiekšanos uz tiem,
taisnīgums un drošība pama
zām var izsķīst pasaulē, kuŗā
fragmentārā, saskaldītā un sīk
naudai līdzīgā formātā daudz
tiek runāts par vērtībām, pastip
rinot iespaidu par to abstraktumu un atrautību no reāliem
darbiem.
Tāpēc es gribu vērst uzma
nību uz to, ka mūsu valsts,
mūsu mīļās Latvijas vēsturē un
mūsu dzimtās jau paaudzēm
ilgi ir rodami pamatīgi raksti,
kas apliecina īstas izvēles un

īstus darbus. Tie visi kopā lie
cina, ka mēs esam izcīnījuši,
izkaŗojuši un izsūtījuma gados
arī izsāpējuši to, kas mums
šodien ir atstāts mantojumā –
īstu un reālu valsti – Latviju.
Un Latvijas spēka līnija ir tās
kaŗavīri.
Es esmu zemessargs. Man
bieži ir jāizvēlas starp savām un
Latvijas vajadzībām. Kā visas
izvēles, kas ir grūtas, bet pareizas, tās rada prieku. Tas gan
nav tas pats ātri un viegli
gūstamais prieks, ko piedāvā
izklaides industrija, varu droši
apgalvot, ka tas ir daudz
dziļāks, ilgstošāks un paliekošs.
Turklāt tas rada ne ar ko
nesalīdzināmo tuvības sajūtu ar
senčiem. Racionāli un zināt
niski nav iespējams izskaidrot
reālitātes dimensiju, kuŗā šādas
tikšanās ar priekštečiem ir
iespējamas. Un tomēr tā notiek.
Mans vectēvs Nikolajs Ul
manis, tāpat kā es, ir bijis
Studentu rotas kaŗavīrs. Savas
kaŗavīra gaitas viņš ir aprak
stījis dienasgrāmatās, kuŗas vi
ņam patika rakstīt, tikpat ļoti,
cik man. Viņa attieksme un
pieredze ir mana skola, institūts
un akadēmija vienlaikus. Par
jaunās, tikko izveidotās Latvijas
tapšanu un kaŗavīru izvēlēm
neiedomājami sarežģītos ap
stākļos – tas viss ir aprakstīts
un tādējādi ierakstīts arī manī
un manā dzīvē. Tāpēc es gribu
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Kaŗavīrs. Namejs. Es. Tu
aicināt visus, kas meklē atbildes
uz sevī nojaušamo aicinājumu
sargāt Latviju – meklējiet vec
tēvus! Meklējiet viņus! Laika
dimensija nav tā, kas var vilkt
robežas starp pagātni un nā
kotni, to savā apziņā varam
tikai mēs paši. Tāpēc ir iespē
jams apgalvot, ka mēs visi jo

Treškārt. Kaŗavīram vienmēr
ir izvēle, kā lietot savu spēku pret
vājākiem un neaizsargātiem.
Ceturtkārt. Kaŗavīra pieredze
atstāj nospiedumus uz visu dzīvi.
Piektkārt. Būt latviešu kaŗa
vīram ir gods.
Pie “piektkārt” pakavēšos ar
nolūku kritizēt negatīvo un

projām esam kopā un sargājam.
Ir dažas lietas, ko es gribu
pateikt. Tās ir svarīgas.
Pirmkārt. Nekad Latvijai nav
bijuši ideāli laiki. Latvija vien
mēr ir bijusi iekārojams objekts.
Un tā vienmēr ir jāsargā.
Otrkārt. Kaŗavīram bieži nav
izvēles starp spēkiem, kam
jākalpo, ja to nosaka militāra
intervence.

neizpratnes pilno attieksmi pret
nule notikušajām militārajām
mācībām “Namejs 2021”. Gribu
jautāt tiem, kas vaimanāja par
to, ka pilsētā (ak, vai un kādas
šausmas!) notiek kaut kas tāds:
“Kas tad īsti izraisa sabiedrības
vaimanas?” Te derētu paskaidrojums, ka šie kaŗavīri trenējās,
lai aizsargātu vaimanātājus no
agresīva, brutāla un, starp citu,

SUŅA DZĪVE

IVARS
GALIŅŠ
No zēna gadiem atceros tei
cienu: “Tam nu gan ir suņa
dzīve.” Teikts ar nožēlu un
līdzjutību. Latviešiem, īpaši
lauku ļaudīm, vienmēr bijušas
tuvas attiecības ar mājas dzīv
niekiem. Bieži esmu dzirdējis,
ka mājas dzīvnieku pamešana
nav bijusi mazāk sāpīga par
iedzīves un dzimtenes zau
dēšanu. Sunim te vienmēr ir
bijusi īpaša loma. Par suņa
uzticību saimniekam, saim
niecei un dzimtas ļaudīm ne
gribu daudz rakstīt, lai, lasot
pārējo, nebūtu nemitīgi jāslauka
asaras. Minēšu gadījumu, par
ko stāstīja vectēvs. Dzērbenes
kapu racējs agri no rīta uz viena
kapa redzējis smilkstošu suni.
Nodomājis, ka pēc darba, ejot
mājās, paņems sev līdzi, lai
atrastu, no kuŗām mājām nācis,
bet suns tad jau bija miris. Ir arī
cita dinamika. Cilvēki par suņu
sēnēm sauca tās, kas viņiem
liekas neēdamas. Dažus augo
ņus sauc par suņa naglām.
Vācu dižvīri par suņa valodu
sauca mūsu latviešu valodu.
Arī mums skolā bija sava suņu
valoda “vaipai tupu zipanipi
supuņupu vapalopudupu”. Kā
jau visas valodas, ko nelieto,
sāk aizmirsties.
Suns ir cilvēkiem izrādījies

vaimanātājus iznīcināt spējīga
kaimiņa. Atgādināšu, ka tas
vienmēr ir bijis nedraudzīgs un
brutāls. Mana vectēva atmiņās
gan krievu, gan vāciešu žan
darmi pret gūstekņiem izturējās
ar sadistisku prieku. Un tas
vienmēr radījis riebīgu atmos
fēru. Latviešu kaŗavīri frontē ar
gūstekņiem esot apgājušies cil
vēcīgi. Latviešu kaŗavīrus va
rētu raksturot tā: mierīgs un
aizsargājošs spēks attieksmē
pret savu Tēvzemi, nikns un
uzbrūkošs attieksmē pret ie
brūkošām svešām varām.
Mans jautājums tiem, kam
šķiet, ka viņu idillisko mieru
apdraud mācības pilsētvidē –
kas ir jūsu izvēle? Hibrīdkaŗa
apstākļos tiek lietotas gan fiziskas, gan psicholoģiskas mani
pulācijas, un viena no tām ir
likt apšaubīt savas zemes aiz
sardzības nepieciešamību. Tāpēc,
pēc tam, kad paši sev esat
atbildējuši uz jautājumu par
izvēli, varbūt varat apsvērt
iespēju stāties Zemessardzē?
Vai varbūt vismaz atturēties no
dezinformācijas vairošanas so
ciālajos tīklos?
Būt latviešu kaŗavīram jo
projām ir gods. Un tā kā šoreiz
“frontes līnija” iet caur mūsu
visu prātiem, tad atcerieties, ka
šķietami vienkāršā izvēle vien
mēr ir prasījusi drosmi un
spēju neiet līdzi pūlim: sargā
un aizstāvi savu zemi un valsti!

liels palīgs. Sākot ar ganu
krančiem, aitu suņiem, medību
suņiem, dzinējiem, medījuma
atradējiem. Polāros rajonos
suņi ir kamaniņu vilcēji. Tie
tiek trenēti militārām akcijām,
policijai, kā cietuma sargi, pat
tēlo lomas televīzijā. Jaunākos
laikos suņi kalpo narkotiku
meklēšanai lidlaukos, arī citos
tranzita centros. Īpaša suņu
katēgorija ir tā, kas palīdz ne
redzīgajiem. Tie reti saņem to
atzinību, ko būtu pelnījuši.
Suņi ir gudri un dresējami, bet
parasti cilvēki šo potenciālu
neizmanto, samierinās ar sēdē
šanu un ķepas došanu. Var
kritizēt savu draugu rīcību, bet
nav gudri draudzības labad
kritizēt savu draugu suņus. Manu
meitu ģimenēs ir suņi, tie ir
daļa no ģimenes – guļ saimnieku
vai mazbērnu gultu kājgaļos.
Maza epizode. Znots Ar
mands rītos gatavo olu kulteni
divos gājienos, vispirms bēr
niem, pēc tam pieaugušajiem.
Mikiņa privilēģija ir izlaizīt
bļodiņu, kur kulta ola. Pēc
pirmās kulšanas tas mierīgi guļ
augšas stāvā, bet kad dzird
kulšanu otro reizi, tūlīt ir lejā
virtuvē. Suņiem ir liela ēdienu
izvēle – gan sausā barība, gan
konservi. Veikalos konservu

plaukti, izskatās pat bagātāki
nekā cilvēkiem. Tāpēc nav
brīnums, ka tikko Amerikā
iebraukušās saimnieces, bija
atklājušas, ka ļoti lēti un garšīgi
esot konservi, kur uz vāka suņa
galva. Ir vesela industrija, kas
gādā par suņu vestītem, citiem
piederumiem, arī rotaļlietām.
Cena nav lēta, tāpat nākas
tērēties, ja sunim vajadzīga me
dicīniskā palīdzība. Iecienītais
amerikāņu teiciens par nonāk
šanu suņu būdā, vēl arvien tiek
lietots kā simbols, bet, ja kādam
ir suņu būda, tad vairāk de
korācijai. Interesanta situācija,
kad ciemos atnāk meitas ar sa
viem suņiem, tie maltītēs sēd
pie mana krēsla, par ko saimnieki ne pārāk sajūsmināti, viņi
to sauc par ubagošanu vai die
delēšanu. Ar visiem labumiem,
kas raksturo tagadējo suņa
dzīvi, ko varētu uzlūkot pat ar
skaudību, tie dzīvo mūžīgās
bailēs, bailēs, ka tiks pamesti
un atstāti vieni. Te pienāk klāt
parallēle ar cilvēkiem. Arī cil
vēki pārdzīvo dažādas bailes,
bet lielākās bailes ir palikt vienam, īpaši tuvojoties dzīves
vakaram. Vai ir atbilde, kā
rīkoties, lai tā nebūtu? Mums
kristiešiem ir, bet vai ir vēl kāda
cita atbilde?
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Traģiskais stāsts ar pārsteigumiem

ĀRIJS
LIEPIŅŠ
Šī gada jūlija/augusta Readers
Digest žurnālā publicēts raksts
“A Holocaust Survivor Finally
Gets Her Diploma”. Tas pār
ņemts no Amerikas lielākā un
varbūt visiespaidīgākā laikraksta The Washington Post. Reiz,
apmeklējot Vašingtonu, kāds val
dības ierēdnis man teica: “No rīta
katra senatora un kongresmeņa
pienākums ir – vispirms izdzert
krūzi rūgtas, melnas kafijas, tad
izlasīt Washington Post ievad
rakstus, lai viņa spriedums kon
gresā nenonāktu konfliktā ar
laikraksta viedokli”.
Šai rakstā ebreju meitene
Mariam Schreiber pauž savu
traģisko dzīvesstāstu. Viņai ir
tikai septiņi gadi, kad vācu
armija iebrūk Polijā. Ģimene,
kuŗa dzīvo pie Varšavas, sāk
bēguļošanu no gestapo, vispirms
no ciema uz ciemu, tad dziļi
mežos, kur cieš izsalkumu un
lielas izbailes. Pārsteigums ir
viņas teiktais, ka kaŗa sākumā
ģimene tiek nosūtīta uz Sibirijas
nometnēm. Man šķiet, ka no
tveršanas gadījumā, gestapo
viņus būtu nosūtījuši uz geto
Varšavā vai kādu no nacistu
koncentrācijas nometnēm, bet
ne Sibiriju. Nekur netiek mi
nēts, kā un kad viņi būtu krituši
krievu rokās, vai arī tas, ka
Sibirijas vergu nometnes atra
dās Padomju Savienībā.
Apraksts par badu, salu un
vairāku ģimenes locekļu nāvi ir
ļoti līdzīgs tam, ko piedzīvoja
latvieši, kas tika deportēti uz
Sibiriju 1941. un 1949. gadā.
Savā mūžā esmu pazinis vairā
kas ebrēju ģimenes, kuŗās val
dījusi liela mīlestība un gādība
starp tās locekļiem. Tamdēļ
man grūti pieņemams teikums:
“My grandfather was lying next
to me dead for three days” un
“We eventually buried him
under the snow”. Vai tiešām

viņas vecāki būtu tik cietsirdīgi
pret mazo meiteni, liekot tai
pārdzīvot šo lielo traumu, jau tā
šausmīgos dzīves apstākļos? Kam
dēļ pēc nāves vectēvs netika
novietots un barakas klona, bet
tūlīt apglabāts sniegā?

and anti-Semitism”. Kamdēļ
viņi devās tur, bet ne uz mājām
Varšavā? Liekas, šeit ir smagi
sajaukti fakti, par to, kas īste
nībā notika pēckaŗa apstākļos.
Kaŗam sākoties, vācu armijas
ieņemtos apgabalos ebreji tika

Tālāk: “Mariam was not lib
erated until March, 1946”. Kas
viņu atbrīvoja un no kā, netiek
paskaidrots. No Sibirijas viņi
dodas uz “displaced persons
camp in Germany, where they
faced continuous discrimination

arestēti, un viņu labiekārtotie
dzīvokļi konfiscēti gestapo un
nacistu ierēdņu vajadzībām.
Kaŗa noslēgumā tos savukārt
pārņēma komūnistu partijas
funkcionāri. Slepenībā atkal
tika atsākta naida kampaņa

pret ebrējiem, lai tie atstātu šos
rajonus. It sevišķi tas attiecās uz
Poliju un Ukrainu. 1945. gada
rudenī sākās milzīga ebreju
exodus no Austrumeiropas. Caur
Čechoslovakiju tā virzījās uz
Austriju, līdz nonāca vienā no
Rietumu sabiedroto okupācijas
zonas DP nometnēm Vācijā,
jau 1946. gadā pārsniedzot
200,000 bēgļu. Ka antisemitisms būtu valdījis UNNRA’s
un IRO pārvaldēs, es domāju,
ir pārspīlējums.
Es dzīvoju Kleinkecas DP
nometnē Bavārijā. Tikai dažus
kilometrus tālāk Leipheimā
UNNRA sāka veidot ebrēju
nometni. Latviešiem un lietu
viešiem ierādīja vecas koka
barakas, kuŗās kaŗa laikā miti
nājās poļu un ukraiņu strād
nieki, kas tika nodarbināti vācu
munīcijas ražotnē. Ebrejiem pie
šķīra bijušo Leipheimas vācu
aviācijas bāzes glītās bloku celtnes. Tur viņiem nebija jācīnās
ar blaktīm, kā mums barakās.
1947. gadā pie mums drau
dzības vizītē ieradās ebreju
skautu vienība no Leipheimas.
Jau tad mēs nomanījām dažas
viņu priekšrocības. Viņi bija
ģērbušies īstos skautu formas
tērpos, kas bija nākuši no Ame
rikas. Tāpat viņiem bija neliels
mūzikas orķestris ar dažādiem
mūzikas instrumentiem. Mūsu,
latviešu, skautu formas bija
šūtas no amerikāņu armijas
segu pārpalikumiem. YMCA
dāvātās melnās stabulītes bija
vienīgie mūsu mūzikas instrumenti. Ar tām varēja nospēlēt
dažas skautu dziesmas un
“Saulīt’ tecēj’ tecēdama”, bet ne
sacensties ar viņu labo un
bagātīgo sniegumu.
1948. gadā tika proklamēta
Izraēlas valsts. Turp dodas arī
Mariam ar savu vīru un dēlu.
Netiek paskaidrots, kamdēļ

vi
ņiem Izraēla ir jāatstāj, lai
pārceltos uz Zviedriju un no
turienes – atpakaļ uz DP no
metni Vācijā. Tur viņi dzīvo
līdz 1960. gadam, kad rodas
iespēja ieceļot Amerikā. Vai tas
tā var būt!? IRO likvidēja pē
dējās DP nometnes 1952. gadā.
To iemītnieki bija spiesti neka
vējoties izceļot vai arī iekļauties
vācu saimniecībā. Šo izziņu
ieguvu no latviešiem Vācijā,
dienot ASV armijā (1957-1959),
jo biju stacionēts Hanavas ka
zarmās, kur kādreiz bija bijusi
latviešu nometne.
Par Mariam traģisko dzīves
stāstu man nav šaubu, bet gan
par to, kā laikraksts to pasniedz.
Ja viņa nacistu koncentrācijas
nometnē nav pavadījusi nevie
nu dienu, bet gan sešus gadus
krievu vergu nometnē Sibirijā
un tomēr laikrakstā tiek ap
zīmēta kā “holocaust survivor”,
vai tas attiektos arī uz lat
viešiem, kas bijuši izsūtījumā
Sibirijā?
Kā liels pretstats ir š.g. Laika
Nr. 22 publicētais raksts “Stāsts
par Sibiriju. Un lilijām”, kuŗā
savu traģisko dzīvesstāstu sniedz
māksliniece Silva Linarte. To
lasot, jūs viegli varat izsekot
notikumiem, sākot no viņas
bērnības, tad ģimenes izsūtī
jums uz Sibiriju 1941. gadā, tad
atgriešanās kopā ar māsu Lat
vijā 1946. gadā, tad – viņu otr
reizējā apcietināšana, kuŗā iet
bojā viņas māte. Tad atkal no
kļūšana Latvijā, jo izsūtījumā
miruši abi vecāki. To lasot, acu
priekšā nostājas tās ciešanas un
neģēlības, ko piedzīvoja viņa
un viņas ģimene Sibirijā, ciešot
Padomju varas ierēdņu nežē
lības. Bet tur parādās arī viņas
lielais gribasspēks pārvarēt
grūtības un nepadoties liktenim, lai vēlāk dzīvē tomēr sa
sniegtu savu mērķi.

L A IKA G R Ā MATA
VAIRA PAEGLE

THE THORNS OF FREEDOM
Izcilās polītiķes, PBLA
valdes priekšsēdes
atmiņas par Latvijai
nozīmīgo laiku pēc
neatkarības atgūšanas.
V.Paegles stāstījums ir
bagāts ar vēsturiskiem
faktiem, iepazīstina ar
daudzām personām, kas
satiktas dzīves ceļā.

Cena – 20 USD
Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715

Sastādīja Māris Brancis
Redaktore Ligita Kovtuna

Cena 20,– USD
Grāmatas izdošanu atbalsta
Amerikas Latviešu
apvienības
Kultūras fonds
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***
Latvijas dalības Apvienoto
Nāciju Organizācijā
30. gadadiena

17. septembris ir Latvijas dalī
bas Apvienoto Nāciju Organizā
cijā (ANO) 30. gadadiena. Par
godu šim notikumam Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar
Ārlietu ministriju piedāvāja diskusiju par 30 gados paveikto un
turpmākajiem uzdevumiem.
(Vairāk lasiet 5. lpp.)
***
Skolēnu konkursa temats –
“Es – Latvijas nākotnes veidotājs”
Valsts prezidenta kanceleja aicina Latvijas un diasporu vispāriz
glītojošo, speciālo un profesionālo
izglītības iestāžu 5. līdz 12. klašu
skolēnus iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uz
runu tautai Latvijas 103. dzim
šanas dienā vai nu rakstiskā for
mātā ar apjomu ne gaŗāku par
500 vārdiem vai videoformātā ar
ilgumu ne garāku par trīs minū
tēm. Šī gada uzrunas temats ir
“Es – Latvijas nākotnes veidotājs”.
Konkurss noritēs trīs apakšgru
pās: 5. līdz 6.klašu, 7. līdz 9. klašu
un 10. līdz 12. klašu skolēniem.
Katras apakšgrupas pirmās vietas
ieguvējam būs iespēja nolasīt savu
uzrunu Valsts prezidenta rīkotajā
Latvijas 103. dzimšanas dienai
veltītajā svinīgajā svētku koncertā
Latvijas Nacionālajā teātrī 18.
novembrī. Konkursa termiņš ir
13. oktobris.

Konkursā iesniegtos darbus
izvērtēs Valsts prezidents Egils
Levits un Valsts prezidenta kan
celejas Darbu vērtēšanas komisija – Latvijas ANO Jauniešu de
legāte Natālija Knipše, Valsts prezidenta padomniece saziņai ar sa
biedrību Aiva Rozenberga, Valsts
prezidenta padomnieks tiesību
polītikas jautājumos Jānis Pleps,
Valsts prezidenta kancelejas Me
diju centra komūnikācijas spe
ciāliste Rudīte Meņģelsone, Valsts
Heraldikas komisijas priekšsēža
vietniece administrātīvajos jautā
jumos Ramona Umblija. Konkur
sa rezultāti tiks publicēti Valsts
prezidenta kancelejas tīmekļviet
nē president.lv līdz 1. novembrim.
Savukārt ar pirmās vietas ieguvē
jiem Valsts prezidenta kanceleja
sazināsies personīgi.
Konkursa mērķis ir veicināt
jaunās paaudzes kritisko domā
šanu, pilsonisko apziņu, izpratni
par vienlīdzību sabiedrībā un pa
triotiskumu, vienlaikus arī inte
resi par Latvijas valstiskumu un
Valsts prezidenta institūciju. Ar
konkursa nolikumi interesenti var
iepazīties, sekojot saitei president.lv.

***
15. septembrī Valsts prezidents
Egils Levits
piedalījās XVI Arajološas grupas
sanāksmē Romā, lai kopā ar kollē
gām – Eiropas Savienības (ES)
par
lamentāro republiku prezi
dentiem – pārrunātu instrumentus stratēģiskai ES noturības veici
nāšanai pēc Covid-19 krizes. Valsts
prezidents sanāksmē uzsvēra Ei
ropas kopējo vērtību nozīmi Eiro
pas stratēģiskās autonomijas stip
rināšanā, “taču kopējas vērtības
nenozīmē identiskas vērtības, un
ir jāakceptē arī zināms vērtību
plu
rālisms, lai svarīgos jautāju
mos saglabātu vienotību”.

Diskusijā par multilaterālisma
nozīmi Valsts prezidents pozitīvi
novērtēja ASV prezidenta Džo
Baidena ieceri š. g. decembrī rīkot virtuālu demokratijas samitu,
kuŗā paredzēts pulcēt dažādu pa
saules valstu līderus, pilsoniskās
sabiedrības aktīvistus, uzņēmējus
un filantropus. Valsts prezidents
uzsvēra nacionālas valsts nozīmi
Eiropas Savienībā kā demokratijas fokusu.
Valsts prezidents sanāksmē uz
svēra Eiropas kopējo vērtību no
zīmi Eiropas stratēģiskās autono
mijas stiprināšanā, “taču kopējas
vērtības nenozīmē identiskas vēr
tības, un ir jāakceptē arī zināms
vērtību plurālisms, lai svarīgos jau
tājumos saglabātu vienotību”.
***
Austrālijā atver
Latvijas vēstniecību

Marģers Krams // Foto: LETA
Vēstniecības atvēršana Austrā
lijā ir apliecinājums Latvijas vēl
mei un apņēmībai stiprināt div
pusējās attiecības, norāda jaunais
Latvijas vēstnieks Austrālijā Mar
ģers Krams. Tāpat vēstnieks uz
sver, ka vēstniecības atvēršana pa
plašinās polītisko dialogu, rodot
jaunas sadarbības iespējas tirdz
niecībā un innovatīvu technolo
ģiju attīstībā, kā arī veidojot ko
pīgus projektus kultūras jomā.
Vēstnieks atzīmēja, ka, lai gan
ģeografiski abas valstis šķir liels
attālums, Latviju un Austrāliju vie
no kopīga vērtību izpratne un lī
dzīgi viedokļi par mūsdienu pa
saules iespējām un izaicināju
miem. Tāpat Krams uzsvēra, ka
aktīvā un daudzskaitlīgā latviešu
kopiena Austrālijā ir neatņema
ma Latvijas sabiedrības daļa, kuŗa

sniegusi nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas valstiskuma saglabāšanā
un atjaunošanā.
“Šodien, kopīgi strādājot, mēs
varam turpināt stiprināt latvisko
identitāti, mūsu valodu, kultūru
un dzīvesziņu. Vēstniecības atvēr
šana nodrošinās pieejamākus kon
sulāros pakalpojumus, tādē
jādi
radot priekšnosacījumus mūsu
tautiešu ciešākai saiknei ar Latviju un iespējām iesaistīties mūsu
valsts polītiskajos procesos,” sacīja
vēstnieks.
***
Vācijas prezidents: Baltijas
valstis, jūs neesat vienas!
Ikviens, kuŗš apdraud Baltijas
valstis, apdraud visu Ziemeļatlan
tijas aliansi, tai skaitā arī Vāciju.
Tā 16. septembrī, tiekoties ar Lat
vijas, Lietuvas un Igaunijas prezidentiem valstu diplomātisko at
tiecību 100. gadadienā, sacīja Vā
cijas prezidents Franks Valters
Šteinmeiers. Viņš uzsver – Vācija
un Baltija ir ekonomiski un po
lītiski cieši saistītas gan Eiropas
Savienības, gan NATO ietvaros,
un valstu polītiskās attiecības ir
ciešas un uzticamas.

Kā norāda Vācijas prezidents,
neilgi pēc stāšanās amatā 2017.
gada vasarā viņš diezgan daudz
laika pavadījis, ceļojot pa Baltijas
valstīm, pārliecinoties, ka Latvija,
Lietuva un Igaunija šo gadu laikā
ir strauji attīstījušās. “Tallinas Zi
nātņu akadēmijā centos ieskicēt,
kā mūsu valstu trauksmainā vēs
ture izkristalizējas 23. augustā –
no vistumšākajām stundām Hit
lera-Staļina pakta parakstīšanas
laikā 1939. gadā līdz Baltijas ce
ļam 1989. gadā, kad cilvēku ķēde
aicināja pēc brīvības, iedvesmojot
iedzīvotājus arī Vācijas austrumos. Mūsu kopīgā vēsture jopro
jām ietekmē mūs un veido atbil
dību, ko uzņemamies šodien.
Vēsturi nekad nedrīkst izmantot
kā ieroci, bet no tās jāmācās,” viņš
saka.
Savukārt viesojoties Rīgā, Štein
meiers apmeklējis Okupācijas
mūzeju, kā arī ticies ar aktīviem
jauniešiem, diskutējot par digitālo nākotni, bet Lietuvā, Ruklā sa
ticis Vācijas bruņoto spēku kaŗa
vīrus, kuŗi NATO paplašinātās
klātbūtnes kaujas grupā dien Lie
tuvas bruņotajos spēkos.
***
Vizītē Latvijā ieradies
Somijas Aizsardzības spēku
komandieris
20. septembrī divu dienu darba
vizītē Latvijā ieradās Somijas Aiz
sardzības spēku komandieris ģe
nerālis Timo Kivinens, lai ar Na
cionālo bruņoto spēku koman
dieri ģenerālleitnantu Leonīdu
Kal
niņu pārrunātu aktuālitātes
aizsardzības jomā, kā arī divpu
sējās sadarbības aktuālos jautāju
mus. Abu valstu Bruņoto spēku
komandieŗi piedalījās svinīgajā
vainagu nolikšanas ceremonijā

Rīgas Brāļu kapos, lai godinātu
kritušo kaŗavīru piemiņu, kā arī
Somijas Aizsardzības spēku ko
mandieris apmeklēja Nacionālo
bruņoto spēku Apvienoto stābu.
Nākamajā dienā ģenerālis T. Ki
vinens un ģenerālleitnants L. Kal
niņš apmeklēja Speciālo uzdevumu vienību, lai pārrunātu aktuā
los speciālo operāciju jautājumus,
kā arī Ādažu bāzē tikās ar Daudz
nacionālā divīzijas stāba “Ziemeļi”
komandieri ģenerālmajoru Fle
mingu Matiasenu un Sauszemes
spēku Mechanizētās kājnieku bri
gādes komandieri pulkvedi Sand
ri Gaugeru. Darba vizītes laikā
Latvijā Somijas Aizsardzības spē
ku komandieris apmeklēja arī
NATO Stratēģiskās komūnikāci
jas izcilības centru.

glābt arī nākamajā krizē”. Pašlaik
Latvijas parāds 50% apmērā no
IKP esot normāls esošajai situāci
jai. Arī Latvijas Radio aptaujātie
eksperti norāda, ka pa
rāda ap
mērs pagaidām nav pārlieku liels
slogs valsts budžetam, bet pēc
pandēmijas parādu pakāpeniski
vajadzētu dzēst.
***
Latvijas Pasts izdod pastmarku
bloku par godu leģendārajam
šķēpmetējam Jānim Lūsim
Latvijas Pasts 2021. gada 24.
septembrī izdod jaunu pastmarku
bloku, godinot leģendāro latviešu
sportistu – šķēpmetēju Jāni Lūsi.

Pastmarku bloks “Latvijas
sporta leģendas – Jānis Lūsis”
izdots 4500 eksemplāru tirāžā, un
tā nominālvērtība ir 2,69 eiro, kas
atbilst vēstuļu korespondences
apmaksai svara katēgorijā no 21
līdz 100 gramu uz valstīm, kas
atrodas 4. zonā. Līdz ar pastmar
ku bloku izdota arī īpaša aploksne 800 eksemplāru tirāžā. Jauno
filatēlijas izdevumu dizaina autors
ir mākslinieks Ģirts Grīva.

***
Latvijā ir ienācis pasaulē
jaudīgākais 10 Gbit/s
optiskais internets
Pirmo reizi Latvijas vēsturē ie
dzīvotājiem ir pieejams 10 Gbit/s
optiskais internets – 10 reizes jau
dīgāks kā līdz šim un ātrākais,
kāds šobrīd pasaulē pieejams. 10
Gbit/s interneta tīklu attīsta tech
noloģiju un izklaides uzņēmums
***
Tet, un sadarbībā ar Salienas ne Latvijā iedzīvotājus lielākoties
kustamā īpašuma projekta attīstī
prieku gūst dabā un no
tājiem pirmie, kas tā priekšrocības
socializēšanās klātienē
varēs lietot ikdienā, ir kompleksa
Tā liecina sabiedriskās domas
iedzīvotāji. Jau šoruden tīkls tiks pētījumu centra SKDS veiktā ap
izvērsts arī Imantā.
tauja par prieku Latvijas sabied
rībā. Aptaujas dati liecina, ka 52%
***
no Latvijas iedzīvotājiem pēdējā
Latvijas Banka plāno
mēneša laikā ir jutušies priecīgi
vēl paaugstināt ekonomikas
un 38% – laimīgi. Savukārt norai
izaugsmes prognozes
zējušies un bēdīgi ir bijuši attiecīgi
39% un 24% respondentu. Prie
cīgas biežāk jūtas sievietes – 57%,
jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 24
gadiem – 72%, kurzemnieki – 60%,
vidzemnieki – 57% un rīdzinieki – 54%. Lielāko daļu jeb 63%
respondentu pēdējā mēneša laikā
ir iepriecinājusi brīvā laika pa
vadīšana pie dabas, 60% – labi
Iekšzemes kopprodukta (IKP) laika apstākļi un 53% tikšanās ar
pieaugums Latvijā šogad varētu draugiem klātienē. Puse responbūt vēl lielāks nekā iepriekš solītie dentu ir iepriecinājušas sarunas ar
3,3%, intervijā Latvijas Televīzijas citiem ģimenes locekļiem, 28% –
raidījumā Rīta panorāma izteicās pasākumu apmeklēšana klātienē,
Latvijas Bankas prezidents Mār 25% – ēdiena gatavošana mājās,
tiņš Kazāks. Viņš norādīja, ka pēc 24% – panākumi darbā un 21% –
divām nedēļām Latvijas Banka iespēja iepirkties veikalos klātienē.
nāks klajā ar jaunām prognozēm
Savukārt rudens mazinot prie
Latvijas izaugsmei. Jau pavasarī ku pusei iedzīvotāju – gada tum
Latvijas izaugsme tika vērtēta kā šākais laiks ap pusei (51%) Latvi
strauja, pieļaujot, ka IKP pieau- jas iedzīvotāju samazinot prieka
gums šogad varētu pārsniegt 3,3%. daudzumu. Psīchoterapeits Er
Kazāks deva mājienu, ka jau nests Pūliņš-Cinis skaidroja, ka
nākās prognozes sniegs “būtiski prieku un optimismu papildus
augstākus ciparus šim gadam”. Lai gadalaiku maiņām šogad mazina
gan ir nozares, kuŗās Covid-19 arī pandēmijas nākamā viļņa un
devis lielu triecienu, kopumā ie dažādu ierobežojumu draudi. Tā
dzīvotāji un uzņēmēji jūtas diez- dēļ viņš aicina cilvēkus rast prieku
gan labi, kā arī ekonomikas iz ikdienā – stabilitātē, ģimenē, ma
augsme ir diezgan strauja, norā zajos ikdienas pozitīvajos ieradudīja Kazāks. Viņš uzsvēra, ka Lat mos un iepriecinājumos.
vija varēja palīdzēt uzņēmumiem
Aptauja veikta 2021. gada sep
vīrusa krizē tāpēc, ka valsts parāds tembrī, aptaujājot 1005 Latvijas
bija salīdzinoši zems. Tāpēc arī iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75
pēc krizes beigām vajadzētu atkal gadiem.
“turēt parādu zemu, lai varētu
(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
***
Pfizer un BioNTech ražotās
Covid-19 vakcīnas
ir drošas bērniem no piecu līdz 11
gadu vecumam. Uzņēmumi arī
pavēstīja, ka lūgs medicīnas aģen
tūras Eiropas Savienībā (ES), ASV
un citur pasaulē apstiprināt to
lietošanai šajā vecuma grupā.
“Dalībniekiem vecumā no pie
ciem līdz 11 gadiem vakcīna bija
droša, labi panesama un uzrādīja
spēcīgu neitralizējošu antivielu
reakciju,” teikts ASV kompanijas
Pfizer un Vācu uzņēmuma BioN
Tech kopīgajā paziņojumā. Tajā
norādīts, ka bērniem līdz 12 gadu
vecumam būtu jādod mazāka
vakcīnas deva nekā vecākiem cil
vēkiem. Pfizer un BioNTech veik
to izmēģinājumu rezultāti ir pir
mie, kas attiecas uz Covid-19 vak
cīnu lietošanu bērniem zem 12
gadu vecuma. Uzņēmuma Mo
derna izmēģinājumi bērniem
vecumā no sešiem līdz 11 gadiem
vēl turpinās.
***
Partijas Vienotība kongresā
Partijas Vienotība, kuŗa ietilpst
premjēru pārstāvošajā partiju ap
vienībā Jaunā vienotība, desmitgades kongresā diskutēja par
prio
ritātēm nākamajās Saeimas
vēlēšanās un Latvijas ekonomikas
izaugsmes virzieniem.

Partijas priekšsēdis Arvils Aše
radens (attēlā) norādīja, ka svarīgi
būs risināt jautājumus, kas radī
sies pēc pandēmijas. Ašeradens
sacīja, ka Vienotība saglabās ne
mainīgu uzticību vērtībām un
eiroatlantiskam kursam. Viņš arī
nosauca trīs lielus attīstības jau
tājumus.
***
Ar Agnetas Krilovas simfonijas
pirmatskaņojumu sezonu
atklāj Sinfonietta Riga
Ar Agnetas Krilovas simfonijas
“Uz jauno pasauli” pirmatska
ņojumu un uzbeku pianista
Behzoda Abduraimova uzstāša
nos aizvadītās nedēļas nogalē jau
no koncertsezonu atklājis Valsts
kamerorķestris Sinfonietta Rīga
diriģenta Normunda Šnē vadībā.
“Mēs spēlējām ar iedvesmu, un
mēs saskatījām daudz ideju šajā
mūzikā, un mūsdienās uzrakstīt
40 minūšu simfoniju, tas tiešām ir
neparasts brīdis, neparasta sajūta
to pirmatskaņot,” par Agneta Kri
lovas simfoniju stāsta Šnē.
Pati komponiste atzīst: “Es
esmu ļoti gandarīta. Manuprāt sa
nāca ļoti emocionāls, ļoti piepil
dīts, ļoti saturisks traktējums. Un
tas ir mūzikā, mākslā, manuprāt,
vissvarīgākais.
***
20. septembrī kinoteātrī
Splendid Palace
Latvijas un pasaules pirmizrādi
piedzīvoja vēsturiskā daudzsēriju
filma “Emīlija. Latvijas preses ka
raliene”. Pirms seansa uz sarkanā

paklāja ar filmas tapšanā iesaistī
tajiem sarunājās kinokritiķe, žur
nāliste Daira Āboliņa.
Daudzsēriju filma “Emīlija.
Latvijas preses karaliene” septiņās
sērijās ir stāsts par starpkaru Lat
vijas preses karalieni – Jaunāko
ziņu un Atpūtas izdevēju Emīliju
Benjamiņu, kuŗas personība, ba
gātība un traģiskais liktenis ir kļu
vuši par Latvijas vēstures leģendu.
***
Nacionālā bibliotēka uzsāk
vairāku gadu notikumu ciklu
“Latviešu grāmatai 500”

2025. gadā tiks sagaidīta latviešu grāmatas piecsimtgade. Atzī
mējot rakstītā vārda nozīmi un
ietekmi sabiedrībā cauri gadsimtiem, Latvijas Nacionālā bibliotē
ka (LNB) uzsāk vairāku gadu no
tikumu ciklu “Latviešu grāmatai
500”, informēja LNB pārstāvji. Tā
programmu atklās jauna LNB
izstāde – “Atgriešanās. Senākā
dzīvā grāmata latviešu valodā”, ie
pazīstinot ar senāko saglabājušos
latviešu valodā izdoto grāmatu,
kā arī jezuītu ordeni un tā darbī
bu. Līdz ar izstādi tiks atvērts arī
LNB bibliografu veidots Rīgas
jezuītu kollēģijas grāmatu krāju
ma katalogs.
***
Tallina gatavojas Mūzikas
nedēļai – festivālā plaši
pārstāvēta arī Latvija

Laikā no 30. septembŗa līdz 2.
oktobrim Igaunijas galvaspilsētā
notiks ikgadējā Tallinn Music
Week (TMW / Tallinas Mūzikas
nedēļa), kas vienlaikus ir gan pil
sētas, mūzikas un mākslas festi
vāls, gan mūzikas un radošo in
dustriju konference. Šogad mūzi
kas festivālā uzstāsies mākslinieki
no 19 valstīm, tajā skaitā Latvijas.
Savu atsevišķu skatuvi kūrēs
Latvijas festivāls “Skaņu mežs”.
Tallinn Music Week programmu šoruden veido 155 mākslinieki
no visas pasaules – 96 mūzikālās
apvienības ir no pašas Igaunijas.
Lietuvu pārstāvēs 10 mūziķi/grupas, bet Latviju 11 daudzveidīgus
mūzikālos stilus pārstāvoši māks
linieki. Šoreiz festivālā piedalās arī
Latvijas innovatīvākās alternatī
vās, sauktas arī par “tumšās mū
zikas”, grupas.
***
Akadēmiskajai dizaina
izglītībai Latvijā – 60
Augstākā dizaina izglītība Lat
vijā šogad atzīmē 60 gadus, kas
pagājuši kopš Dizaina nodaļas
izveidošanas Latvijas Mākslas
akadēmijā (LMA). Savos pirmsā
kumos kā “rūpnieciskās mākslas”
nodaļa tā gatavoja jaunos speciā
listus padomju industrijai, bet
pastāvēšanas laikā piedzīvojusi
dažādas transformācijas.

Dizaina nodaļa Latvijas Māks
las akadēmijā dibināta 1961. gadā,
kad vārds “dizains” vēl netika lie
tots. Sešdesmitie gadi vēl bija lie
lais pārmaiņu laiks pēc Chruščova
atkušņa, kad ienāca rietumu
vēsmas. Pašu dizaina jēdzienu pie
mums ieviesa pirmais dizaina
teorētiķis Herberts Dubins, bet
tas bija rietumu termins, tāpēc
nebija īsti gaumīgi vai droši to
ieviest akadēmiskas padomju
augst
skolas paspārnē. Tāpēc kā
alternātīvs nosaukums tika izdo
māts apzīmējums “Rūpnieciskās
mākslas nodaļa”.
***
Kuldīgā aizvadīts festivāls
“Teātris ir visur”
Teātŗa izrādes bērniem un pie
augušajiem, klavieŗmūzikas koncerts un meistarklases – to visu
aizvadītās nedēļas nogalē varēja
baudīt Kuldīgas pilsētvidē, kur
notika festivāls “Teātris ir visur
Kuldīgā”. Tas katru gadu par ska
tuvi pārvērš arvien jaunas vietas,
un šis gads nebija izņēmums.
19. gadsimta otrajā pusē celta
kā degvīna un liķiera fabrika, pēc
tam ierīkota pienotava, tad kalpojusi metallapstrādei, kādu laiku
bijusi tukša, līdz šogad to par savu
mītnes vietu izraudzījās Demo
kratijas festivāls, vēloties te veidot
demokratijas kvartālu. Tā ir tikai
viena no vietām, kas parādīja, ka
teātris Kuldīgā patiešām var būt
visur, un vēl ēkā palikušais me
tallapstrādes cecha iekārtojums
var būt lieliska vide Latvijas Kul
tūras akadēmijas diplomdarba
izrādei “Pagaidām Godo”.
***
Baltijas jūras dokumentālo
filmu forumā
balvas iegūst četri filmu projekti.
Noslēdzies Nacionālā kino centra
rīkotais Baltijas jūras dokumen
tālo filmu forums, kas notika no
1. līdz 12. septembrim. Foruma
laikā skatītāju ievērību izpelnījās
divas filmu programmas, savu
kārt dokumentālā kino profesio
nāļi piedalījās apmācībās, meis
tarklasēs un filmu projektu tirgū,
kuŗa noslēgumā četriem filmu
projektiem pasniegtas vērtīgas
balvas.
***
Latviešu klaviermūzika
skan Islandē
19. septembrī koncertā Reikja
vīkā, Fríkirkjan koncertzālē ska
nēja Norvēģijā dzīvojošās kompo
nistes Sabīnes Ķezberes klavieŗ
darba “Divine Feminine” pasaules
pirmatskaņojums. Skaņdarbs sa
cerēts 2021. gadā un veltīts pianistei Dzintrai Erlihai, kuŗa arī bija
skaņdarba pirmatskaņotāja.
Skaņdarbs tapis, iedvesmojoties
no Norvēģijā dzīvojošās britu iz
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
KANADA. 15. septembrī
Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis
Eihenbaums tikās ar Kanadas
Bruņoto spēku komandiera p. i.
ģenerāli Veinu Eiru (Acting Chief
of the Defence Staff General Wayne
Eyre), lai pārrunātu ciešās sadar
bības aktuālitātes. Ģenerālis Eirs
pateicās vēstniekam Eihenbau
mam par atbalstu un īpaši aktīvo
līdzdarbošanos, palīdzot kanadiešu militārpersonām dienestam
Latvijā. Vēstnieks Kārlis Eichenbaums pateicās par darba novērtē
jumu un izteica pārliecību, ka labi iesāktais tiks veiksmīgi turpināts,
kā arī uzsvēra, ka kanadiešu ieguldījums Latvijas un visa reģiona
drošībā ir augstu novērtējams.
• 17. septembrī Latvijas vēst
nieks Kanadā Kārlis Eichen
baums, tiekoties ar Otavas Pub
liskās bibliotēkas izpilddirektori
Danielu Makdonaldu (Danielle
McDonald, CEO, Ottawa Public
Library) nodeva grāmatu dāvi
nājumu no Latvijas.
• Apkopojot valsts simtgades
programmā paveikto grāmatniecībā, Latvijas Nacionālā bibliotēka
(LNB) sadarbībā ar Ārlietu ministriju (ĀM) un Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades biroju ir sagatavojusi īpašus grāmatu dā
vinājumus Latvijas vēstniecībām ārvalstīs, ārzemju augstskolām ar
Baltijas un Austrumeiropas studiju programmām un nacionālajām,
akadēmiskajām un publiskajām bibliotēkām. Ir sagādāti dāvinājumu komplekti lielākajām pasaules bibliotēkām, lai to lasītājiem būtu
iespēja iepazīt Latviju. Grāmatu dāvinājumu Otavas Publiskajai
bibliotēkai Latvijas vēstniecība papildināja ar grāmatām par lat
viešiem Kanadā – Latvian-Canadian Artists and Artisans u. c. izdevumiem, kas varētu interesēt lasītājus.
POLIJA. 20. un 21. septembrī tiešsaistē notika Varšavas
Universitātes organizētā starptautiskā zinātniskā konference
“Brīvības formas. Literātūra – kultūra – valoda”. Pasākumam
piešķirta Latvijas vēstniecības Polijā goda patronāža. Konferencē
piedalījās pārstāvji no dažādām Latvijas, Polijas un Lietuvas
universitātēm un zinātniski pētnieciskajām iestādēm. Konferences
mērķis bija aplūkot konceptu brīvība tās plašākā izpratnē, vēršot
uzmanību uz brīvības formu, seku un izmaiņu atspoguļošanu
Latvijas un Lietuvas literātūrā, kultūrā un valodā, kā arī attiecībās ar
citām kultūrām.

celmes gleznotājas Lizas Danielas
darbiem. Par skaņdarbu kompo
niste saka: “Mana ideja ir radīt
trauslu, juteklisku un vienlaicīgi
spēcīgu mūzikālo tēlu, cildinot
sievišķo potenciālu un enerģiju.
Dievišķi sievišķā enerģija nav
vizuāla, ārišķīga, bet gan attiecas
uz sajūtu, un šo sajūtu es vēlos
atrast mūzikā”.
Sabīne Ķezbere absolvējusi Jā
zepa Vītola Latvijas Mūzikas aka
dēmiju, iegūstot maģistra grādu
Kompozīcijā pie Selgas Mences.
Parallēli komponiste studējusi
kompozīciju Norvēģijas Mūzikas
akadēmijā. 2011. gadā Sabīnei
Ķezberei tika piešķirta Tālivalža
Ķeniņa balva, kā arī viņa tika
uzņemta par Latvijas Komponistu
savienības biedri. Komponiste
Norvēģijā pasniedz kla
vieŗspēli,
aktīvi sadarbojas ar izpildītāj
māksliniekiem un diriģentiem
Latvijā un ārzemēs, piedalās kom
pozīciju konkursos un jaunās
mūzikas festivālos.
Koncertā tiks iekļauti latviešu
un islandiešu komponistu klavierdarbi: skanēs islandiešu komponistu Snorri Sigfús Birgisson,
Ólafur Óskar Axelsson, Haukur
Tómasson, latviešu komponistes
Mārītes Dombrovskas un citu
komponistu darbi gan klavierēm
solo, gan četrrocīgi. Tos atskaņos
islandiešu komponists, pianists
Snorri Sigfús Birgisson un Dzintra
Erliha.

***
20. septembrī sācies
Latvijas sabiedrisko mediju
gada balvas kultūrā “Kilograms
kultūras 2021” Rudens balsojums. Arī šogad balvas nominantus skatītāji un klausītāji izvirzīs
trijos balsojumos. Balsot par favo
rītiem iespējams vienu reizi die
nā, autorizējoties ar savu e-pastu
vai sociālo mediju profilu. Balso
jums norisinās līdz 1. oktobŗa
pusnaktij. Finālam izvirzītie darbi
tiks paziņoti 4. oktobrī. Sabied
risko mediju kultūras jomas pro
fesionāļu žūrija Rudens balsoju
mā izvirzījusi kandidātus astoņās
katēgorijās. No katras tikai viens
darbs, kas saņems lielāko sabied
rības atbalstu, tiks izvirzīts fināla
balsojumam nākamā gada sā
kumā.
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem

Ziņas īsumā
*Ārkārtējās situācijas laikā at
balsta sniegšanā Valsts robežsar
dzei (VR) iesaistītajiem zemessargiem plānots palielināt kompen
sāciju par dienesta uzdevumu iz
pildi (DUI). To paredz pēc Aiz
sardzības ministrijas un Nacio
nālo bruņoto spēku (NBS) iniciā
tīvas virzītie grozījumi Ministru
kabineta 2021. gada 10. augusta
rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Dvēseļu tirgus

SALLIJA
BENFELDE
Sestdien, 18. septembrī, Rīgā
notika partijas “Latvija pirmajā
vietā” dibinātāja un līdeŗaAināra
Šlesera reklamētais protests pret
“valdošo kliķi” un “Kariņa un Le
vita režīmu”. Uzreiz jāteic, ka pa
sākums izgāzās, jo 11. novembŗa
krastmalā sapulcējās mazliet vai
rāk par aptuveni 1000 cilvēkiem.
Interesanti, ka šajā pasākumā
nemanīja Saeimas deputātu Aldi
Gobzemu – iespējams, tādēļ, ka
abi “tautas vadoņi” savā starpā
sākuši apmainīties ar ne visai
glaimojošām replikām.
Tieši tāpat kā pirms viltus Bal
tijas ceļa, kas arī neattaisnoja ne
Šlesera, ne viņa domubiedru cerī
bas, pirms 18. septembŗa pasāku
ma bijušais polītiķis Šlesers aici
nāja tautu piedalīties protesta ak
cijā un tāpat kā 1991. gada janv
ārī doties uz Rīgu ar smago
lauksaimniecības techniku. Vēl
pirms tam bijusī Saeimas deputāte Linda Liepiņa izplatīja ultimātu Latvijas Valsts prezidentam
Egilam Levitam, kuŗā aicināja at
laist valdību, atkāpties pašam, lai
valsti varētu vadīt tautas aizstāvji.
Jāteic, ka ultimāta teksts vairāk
gan atgādināja kādu melnā hu
mora sacerējumu vai literāru dar
bu no absurda meistaru Beketa
vai Jonesko krājumiem.
Saukļu un aicinājumu rezultāts
gan bija pieticīgs – zemnieki ar
smago lauksaimniecības techniku
uz Rīgu neatbrauca, Latvijas no

vadi nebija pārstāvēti kuplā pulkā – kā krievu valodā vēstīja kāda
runātāja – no Liepājas uz Rīgu
bija atbraukuši 12 cilvēki. Pro
tams, tika dziedātas dziesmas,
kādu vārdu bilda gan bijušais po
lītiķis Vilis Krištopans, gan Linda
Liepiņa, kura nolasīja ultimātu,
un pats partijas līderis. Ap Šleseru
grozījās un uzrunas teica arī brī
numūdens uzņēmuma Memory
water dibinātājs un lapas Mai
nampasauli.news veidotājs Jānis
Pļaviņš, bijusī Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes slimnīcas
ārsta palīdze Marina Kornatovska
un uzņēmējs Valentīns Jereme
jevs, kuŗus Valsts policija jau ag
rāk bija aizturējusi saistībā ar viltus ziņu izplatīšanu par Covid-19,
un vēl kāds pusducis aktīvistu.
Šlesers arī paziņoja: ja Valsts prezidents nepildīs ultimāta prasī
bas, tad... pēc divām nedēļām, 2.
oktobrī, tiks rīkota nākamā protesta akcija. Vēl var piebilst, ka to,
cik daudz cilvēku piedalījās pro
testā, labi var redzēt Valsts policijas no drona uzņemtajos foto
attēlos.
Varētu paraustīt plecus un ne
likties ne zinis, jo demokratiskā
valstī cilvēkiem ir tiesības paust
savu viedokli. Tomēr neesmu pār
liecināta, vai absurdais Lindas
Liepiņas ultimāts ir tik nevainīga
atšķirīga viedokļa izpausme. Ma
nuprāt, tas vairāk atgādina aici
nājumu uz valsts apvērsumu –

protams, neievērojot nekādus Sa
tversmē noteiktos pamatprincipus. Šlesera un piekritēju prasības ir ne tikai noteikt, ka vakci
nējas tikai tie, kuŗi grib un, atšķi
rībā no vairākām Eiropas valstīm,
nedrīkst noteikt obligātu vakci
nāciju vairākās profesijās un iero
bežojumi pat būtu jāsamazina,
bet galvenā prasība ir – “tautas”
vārdā mainīt valdību un Valsts
prezidentu. Turklāt situācija Lat
vijā un arī reģionā ir saspringta,
par to esmu rakstījusi ne reizi
vien. Un pie vainas nav tikai Co
vid-19. Tiesa gan, pandēmija ir
saasinājusi daudzus jautājumus,
kas līdz šim nav atrisināti vai arī
risinājumi ir bijuši kļūdaini. Un,
manuprāt, tas, ka protesti pret
esošo varu un Covid-19 risinā
jumiem notiek ne tikai Latvijā,
nav mierinājums. Latvija jopro
jām pēc vakcinēto skaita ir vienā
no pēdējām vietām Eiropas Sa
vienībā. Dati liecina, ka 20. sep
tembrī pilnībā vakcinēti bija 42,66
procenti no visiem Latvijas iedzī
votājiem. Ja rēķina pēc vecuma
grupām, tad virs 18 gadu vecuma
vakcinēti bija 50,01 procenti, bet
no 12 gadu vecuma – 48,57 procenti iedzīvotāju. Tādēļ “vadoņu”
spēlītes aizvien vairāk atgādina
dvēseļu tirgu, kur varas kārotā
jiem ir pilnīgi vienalga, kas notiek
ar cilvēkiem, jo galvenais ir iegūt
atbalstu un tikt Saeimā nākamā
gada vēlēšanās.

Situāciju labi raksturo, manu
prāt, kāds ieraksts Facebook: “Var
jau būt, ka Latvijas iedzīvotāju
polītiskais pieprasījums ir tāds
pats kā tuvējā Krievijā un Rietu
mi mums mentāli ir sveši.
Taču mākslīga sabiedrības ieda
līšana tautā un tās ienaidniekos
ir bīstama pie jebkuriem nosa
cījumiem. Tā vietā, lai akcentētu
sociālās atstumtības mazināšanas
risinājumus, ko šobrīd dāsni ap
maksā Eiropa, par normu kļūst
orientācija uz sabiedrības skep
tisko daļu jeb “tautu” Šlesera ter
minoloģijā kā normu – faktiski,
cilvēkiem, kuŗiem zemā konku
rētspēja izglītības trūkuma, mo
tivācijas un citu faktoru dēļ liek
balsot par “gāzi grīdā” mesiju,
kuŗš zelta kalnus sola uz rītdienas pusdienlaiku, turklāt bez vē
lētāja personīgas piepūles.”
Nedēļā, kad “vadoņi” aicināja
uz “tautas protestu”, 70 gadu
jubileja tika atzīmēta kompo
nistam Mārtiņam Braunam, un
Latvijas televīzijā katru vakaru
bija neliels ieskats viņa dzīves
ceļā un mūzikā. Piektdienas va
karā skatītāji varēja noklausīties
viņa koncerta ierakstu TV stu
dijā, kuŗā skanēja dziesmas gan
no teātŗa izrādēm, kinofilmām
un savulaik grupai “Sīpoli” raks
tītās. Jāatgā
di
na, ka Mārtiņa
Brauna dziesma ar Raiņa vār
diem “Saule, pērkons, Daugava”
savulaik pārskanēja visu Eiropu,

jo katalāņi to izvēlējās kā savu
neatkarības himnu.
Piektdienas vakara koncertā
skanēja arī viņa dziesma ar Jāņa
Petera vārdiem “Dvēselīte”, kas
sarakstīta jau sen, bet kuŗa liek
domāt par mūsu pašu dvēselēm,
cik tās tīras. Tāpēc te fragments
no dziesmas vārdiem:
Kamēr tu šo spēli spēlē,
Kamēr tu šo dzīvi spēlē viens,
Tava kailā dvēselīte,
Dvēselīte purvus brien.
Kāda, draugs, ir tava daļa
Te zem saules,
Te zem saules šīs.
Vēji ņems un dvēselīti,
Dvēselīti izlaupīs.
Un tu brien pa vēju pēdām,
Brien un savu dvēselīti sauc.
Melna zīme aust pār tevi,
Austrumvārna melni krauc
Vai polītiķi sadzirdējuši, vai
sapratuši, ka stāsts ir arī par viņu
dvēselēm? Baidos, ka “vadoņi” un
viņu domubiedri par to pat nav
iedomājušies. Vajadzētu viņiem
atgādināt, ka viņi tirgo gan savu,
gan Latvijas dvēseli.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

Atgriešanās apritē

KĀRLIS
STREIPS
“Rezolūcija 46/5. Latvijas Re
publikas uzņemšana par Apvie
noto Nāciju organizācijas dalīb
valsti. Ģenerālasambleja ir saņē
musi Drošības padomes 1991. gada 12. septembrī apstiprināto re
komendāciju par to, ka Latvijas
Republika uzņemama Apvienoto
Nāciju organizācijā kā dalībvalsts.
Tā ir apspriedusi Latvijas Re
publikas iesniegto pieteikumu, lai
kļūtu par dalībvalsti, un tā ir lē
musi akceptēt Latvijas Republiku
kā Apvienoto Nāciju organizā
cijas dalībvalsti.”
Saskaņā ar šādu tikpat lako
niski lietišķu rezolūciju, vien no
mainot valsts nosaukumu, ANO
uzņemtas Igaunija un Lietuva.
Vēl arī Māršala salu republika un
Mikronēzijas štatu federācija, valstis Klusajā okeanā, kuŗas veido
daudz, daudz salu un saliņu. Pēc
Otrā Pasaules kaŗa ASV protek
torāts, tostarp vieta, kur amerikāņi
varēja testēt savus kodolieročus.
1991. gada septembrī abas valstis
bija pasludinājušas neatkarību un
varēja pievienoties pasaules lielā
kajai starpvalstu organizācijai.
Tā paša gada 17. septembrī
ANO uzņēma abas Korejas, gan
Ziemeļu, gan Dienvidu. Pēc Otrā
Pasaules kaŗa Korejas pussala tika
sadalīta divās daļās. Ziemeļus at
balstīja PSRS un Ķīna, bet dien
vidus – kaŗalaika sabiedrotās valstis. Ziemeļi iebruka dienvidos,
un Apvienoto Nāciju organizācija
pirmoreiz savā pastāvēšanas vēs
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turē izveidoja starptautisku aliansi ziemeļnieku “savaldīšanai”. Tas
bija iespējams tikai tāpēc, ka to
brīd Padomju Savienība boikotēja
ANO darbu strīdā par faktu, ka
organizācija biedra statusu bija
piešķīrusi Ķīnas republikai (Tai
vānai), bet ne lielajai un komū
nistiskajai Ķīnai. Kaŗš ilga pāris
gadus, līdz starp abām pusēm
tika novilkta stingra līnija 38. pa
ralēlē. Dienvidkoreja jau 1948.
gadā kļuva par ANO novērotāj
valsti. 1971. gadā ANO nolēma
izraidīt Taivānu un tās vietu atdot
lielajai Ķīnai. Vienlaikus arī Zie
meļ
koreja ieguva novērotājas
valsts tiesības. Dienvidkoreja div
reiz ir bijusi nepastāvīga ANO
drošības padomes locekle. No
2006. līdz 2016. gadam dienvidkorejietis Bans Kimūns bija ANO
ģenerālsekretārs. Ziemeļkoreja ar
savu autoritārismu un centie
niem attīstīt masu iznīcināšanas
ieročus allaž bijis rūpju bērns, lai
neteiktu vairāk.
Saruna par jaunas starptautiskas organizācijas veidošanu sākās
jau Otrā Pasaules kaŗa laikā, cita
starpā tāpēc, ka sabiedroto valstu
līderi redzēja un saprata, cik ne
efektīva konflikta novēršanā bija
starpkaŗu laikā izveidotā Nāciju
līga. Jau 1941. gada augustā ASV
prezidents Franklins Rūzvelts
un Lielbritanijas premjērministrs
Vin
stons Čērčils izsludināja tā
dēvēto Atlantijas chartu, kuŗā bija
uzskaitīti principi pasaules attīs

tībai pēc konflikta beigām. Chartu
arī parakstīja Padomju Savienība,
kā arī nacistu okupēto Eiropas
valstu trimdas valdību pārstāvji.
Dokumentā paredzētas valstu un
tautu pašnoteikšanās tiesības, su
verēnitātes atjaunošana tur, kur tā
bija zaudēta, tirdzniecības iero
bežojumu samazināšana, globāla
sadarbība, lai nodrošinātu labā
kus ekonomiskus un sociālus ap
stākļus visiem pasaules iedzīvo
tājiem, brīvību no bailēm un trū
kuma, brīvību jūras ceļos, atteik
šanās no varas un agresoru valstu
atbruņošana. Lai to visu pārrau
dzītu jau 1942. gada 1. janvārī
chartas parakstītāji parakstīja jau
nu deklarāciju par Apvienoto Nā
ciju organizācijas izveidošanu.
Atlantijas charta nebija bez tau
stāmiem rezultātiem, tajā skaitā
Britu imperijas demontāža, Starp
tautiskā līguma par tarifiem un
tirdzniecību parakstīšana, kā arī
netiešā veidā NATO alianses iz
veidošana. Lieki teikt, Padomju
Savienībai un tās līderim Staļinam
nebija ne mazāko plānu ievērot
chartā paģērētās pašnoteikšanās
un suverēnitātes tiesības territo
rijās, kuŗas tā bija sagrābusi kaŗa
laikā. Latvijā bija cilvēki, kuri zi
nāja par chartu un cerēja, ka principus attiecinās patiešām uni
versāli, taču sabiedrotajiem vienīgais mērķis bija Hitlera un na
cistu sakaušana. Jaltas konferencē 1945. gada februārī kaŗa no
gurdinātie Rūzvelts un Čērčils

būtībā piekrita Maskavas domai,
ka pēc kaŗa būs nosakāmas ie
tekmes sfēras Eiropā. Sabiedrotie
Rietumos, komūnisti Austrumos,
un tā, protams, tas arī notika.
Apvienoto Nāciju organizācijas
dibināšanas chartu 1945. gada
jūnijā parakstīja 50 dažādu valstu
pārstāvji, tajā paredzēta Drošības
padome ar piecām pastāvīgām
dalībvalstīm – ASV, Lielbritanija,
Francija, PSRS un Ķīna, katra no
tām ar veto tiesībām attiecībā uz
jebkuŗu jautājumu. Pirmais veto
bija jau 1946. gada 16. februārī
jautājumā par Sīriju un Libānu.
Veto uzlika PSRS, kuŗa līdz 1955.
gada 13. decembrim bija vienīgā
dalībvalsts, un tā bija pirmā reize,
kam sekoja vēl, kopā 56 reizes.
Minētajā dienā Ķīna uzlika veto
plānam kā dalībvalsti akceptēt
Mongoliju.
Latvijas uzņemšana ANO sai
mē notika bija ANO Ģenerāl
asamblejas 46. sesijas atklāšanas
dienā. Mūsu valsti Ņujorkā pār
stāvēja Latvijas Republikas Augs
tā
kās padomes priekšsēdētājs
Anatolijs Gorbunovs un ārlietu
ministrs Jānis Jurkāns. Savā uzru
nā Gorbunova kungs nāca klajā
ar šādu repliku: “Latvijas tauta un
valsts var daudz mācīties no rūg
tās vēstures pieredzes. Lai šis kļū
tu par mūsu ieguldījumu cilvēces pieredzē.” Viņš arī atgādināja
smagu patiesību par PSRS oku
pācijas vienu no baisākajām se
kām – ja tā būtu turpinājusies, lat

vieši paši savā territorijā būtu
kļuvuši par mazākumtautību.
Latvijas vēstnieks ANO patlaban ir diplomāts Andrejs Pilde
govičs. 30 gadu laikā mūsu valsts
piedalījusies dažādās ANO ko
mitejās un programmās. Visaug
stāk stāvošā Latvijas pārstāve
ANO ietvaros ir ģenerālsekretāra
vietniece cilvēktiesību jautāju
mos Ilze Brands-Kehre. Latvija ir
izvirzījusi sevi par kandidāti ANO
Drošības padomes nepastāvīgā
locekļa statusam 2025. un 2026.
gadā. Šogad martā ANO Ģene
rālasambleja vienbalsīgi akceptēja Latvijas izstrādāto rezolūciju
par dezinformācijas apkaŗošanu.
Ar faktu par dezinformāciju arī
pabeigšu šīs nedēļas komentāru.
Aizvadītajās brīvdienās grupiņa
ļaužu sarīkoja kārtējo piketu, lai
apgalvotu, ka masku nēsāšanas
un vakcinācijas prasības pandē
mijas laikā ir teju vai tirānija. Cita
starpā tika apgalvots, ka Latvijas
Valsts prezidents Egils Levits esot
bijis pārāk bailīgs, lai nāktu ar
protestētājiem aprunāties. Nē, Lat
vijas Valsts prezidents Egils Levits
bija ceļā uz Ņujorku, lai 21. sep
tembŗa pēcpusdienā uzrunātu
ANO Ģenerālasamblejas 76. se
siju tās atklāšanas laikā.
Apvienoto nāciju organizācijā
patlaban ir 193 dalībvalstis. 30 ga
dus pēc mūsu valsts neatkarības
atjaunošanas varam būt ganda
rīti, ka Latvija ir viena no tām.

LAIKS
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2021. gada 25. septembris – 1. oktobris

Dižā kokle sāk savu ceļu

ERNESTS SPĪČS

Piektdien, 10. septembrī plkst.
11 Dižā kokle sāka savu ceļu. No
pagātnes putekļiem izcelta un
saposta, tā no Kraukstu ģimenes
savrupmājas Dzintaros devās uz
restaurēšanas darbnīcu Druvie
nā, pirms tam uz brīdi pakavē
joties Rīgas Latviešu biedrībā.
Šeit, biedrības namā, vislabākie
valsts koklētāji nākamgad ie
skan
dinās Dižo kokli, bet līdz
tam vēl tālu. Šogad kokļu meistars Richards Valters radīs kokles
kopiju, bet tās oriģināls tiks
saudzīgi restaurēts.
Kokli tās ceļā pavadīs RLB
Folkloras komisijas mūzikanti,
ko plašāk pazīstam ar Rīgas Dan
ču kopas vārdu.
Dižās jeb basa kokles būves
izpētes un spēlēšanas atjaunoša
nas projekts ir veltīts koklētāja
Pētera Korāta 150. dzimšanas
dienai un viņa drauga un seko
tāja Jāņa Eduarda Krauksta 125.
dzimšanas dienai.
Šo basa kokli J. E. Krauksts
spēlēja ar savu ģimenes koklē
tāju ansambli līdz XX gadsimta
piecdesmito gadu beigām, kad
padomju vara pārtrauca viņu
darbību. Dižā kokle kopā ar ci
tiem mūzikas instrumentiem
vairāk nekā sešdesmit gadus gla
bājās meistara dēla Viestura
Krauksta mājas bēniņos Jūrmalā.
Dižās kokles projekta pirmajā
posmā izpētīsim koklētāja un
tautas mūzikas instrumentu Ar dižkokli Latvijas četrkārtēja Nacionālā koklētāju konkursa
meistara Jāņa Eduarda Krauksta jauniešiem uzvarētāja Rozīte Katrīna Spīča

Ar dižkokli pie Māmuļas ieejas projekta veicēji un RLB
priekšēdis Guntis Gailītis
darināto basa kokli un izgatavosim tās kopiju. Kokli darinās
meistars
Richards
Valters
Druvienā, bet izpēti veiks dizaineris Pēteris Ponnis. Projekta
zinātnisko uzraudzību veiks et
nomūzikologs, profesors Valdis

Pagurums

MĀRIS
BRANCIS
Pandēmija ienesusi noteiktas
korrekcijas visā, tai skaitā kul
tūras norisēs un tēlotājas mākslas dzīvē. Lai vai kas, katru gadu
tomēr tiek izraudzīta Jāzepa Pī
gožņa balva Latvijas ainavu glez
niecībā. Tā notika arī pagājušajā
gadā, taču to diemžēl nebija
lemts redzēt. Šogad balvas skate
krietni vien aizkavējās – parasti
izstādi atklāja un nominantus
paziņoja 19. martā, Jāzepa dienā.
Kad Latvijā beidzot atsākās kul
tūras dzīve, tika izsludināta dar
bu pieņemšana. Pandēmija acīm
redzami ietekmēja mākslinieku
aktīvitāti, jo pieteicās salīdzinoši

Muktupāvels. Projekta vadītāja – Dace Paegle.
Projekta īstenošanas pirmo
posmu – basa kokles izpēti un
replikas izgatavošanu atbalsta
VKKF.

mazāk autoru nekā citugad –
tikai 103 ar 174 gleznām un ak
va
reļiem. Žūrija, kuŗas priekš
sēde bija pagājušā gada galvenās
balvas ieguvēja Rēzeknes Māk
slas un dizaina vidusskolas pe
dagoģe gleznotāja Agra Ritiņa,
izlēma, ka izstādē skatāms 88 au
toru veikums. Tas kopš 11.au
gusta, kā ierasts, aplūkojams Rī
gas Sv. Pēteŗa baznīcā, bet oktob
r
a vidū izstāde pārceļos uz
Preiļiem, kur nosauks jauno
balva ieguvēju.
Kopumā izstāde liekas pagurusi, sevī ierāvusies, trūkst spilg
tāku personisku skatījumu un

Inga Jurova. Svētdiena. Kailsals. 2020

spēcīgu krāsu izpausmju. Jāat
kārto tas pats, kas citu reizi, ka
rinda ainavistu nepiedalās, šo
reiz pat iepriekšējo izstāžu balvu
autori nav iesnieguši darbus,
piemēram, Roberts Muzis, Olita
Gulbe, Aldis Kļaviņš un citi.
Kā ierasts, gleznas ir dažādas.
Uldis Zuters, Leo Preiss, Maira
Veisbārde, Vēsma Ušpele ir iz
teikti plenēristi, pieturēdamies
pie reālistiska ainavas atveido
juma. Jānis Plivda strādā ener
ģiskiem otas vilcieniem un ko
šām dekorātīvām krāsām, Nuk
zara Paksadzes darbos bieži strā
vo iekšēja enerģija un dedzī
gums, Osvalda Zvejsalnieka ai
nava pilna apbrīnas par Dieva
pasaules mūžīgumu (viņa “Ru
dens vēji” ir nominēti balvai).

Jāņa Ziņģīša “Janvāŗa sākumā”
atsauc atmiņā Ziemasvētku ap
sveikumu kartīti, tomēr gleznojums ir nominēts balvai. Arī
Meldras Bulas zaļais “Jūlijs” pre
tendē uz godalgu, tāpat kā Ērikas Kumerovas “Pavasaŗa juto
ņa” – zilo un dzeltenzaļo laukumu apvienojums. Agijas Janso
nes “Dzeltenās smiltis” atsauc
atmiņā Eduarda Kalniņa tonāli
izsmalcinātos jūras gleznojumus, pietrūkst gan stilistiskās
vienotības. Simboliski ievirzīts ir
Agnijas Ģērmanes monumen
tālais “Sapnis, kas atkārtojas 2”,
arī tas pretendē uz Jāzepa Pīgož
ņa balvu. Atšķirīgs skatījums ir
Ingas Jurovas darbs “Svētdiena.
Kailsals”. Tas izceļas ar formu tī
rību, kompozicijas vienkāršību,

teju vai garīgās atmosfēras taus
tāmību. Arī tas ir nominēts balvai. Abstraktai glezniecībai tuvie
opusi ir visai tāli no ainavu
glezniecības pamatvērtībām vai
tradicijām. Guntars Zvaigzne
mūsu vērtējumam iesniedzis pa
sakai līdzīgu dabas skatu, bet
Gita Palma un Ludmila Kolo
menska pievērsusies industriā
lai ainavai. Turpretim Visvaldis
Asaris spēlējas ar ģeometriskām
faktūrām un krāslaukumiem,
atainojot rudenīgo noskaņu no
vakara pusē Latvijas laukos.
Izbrīnu radīja Juris Ģērmanis,
kuŗš iesniedzis kompozicionāli
un stilistiski adekvātu ainavu
kā 2019. gadā, pat nosaukums
ir tas pats – “Izcirtumā”, tikai
priekšplāna gleznojums nav tik
detālizēts un mazāk krāsains,
vienīgi datējums ir cits. Nudien
nesaprotams, kāpēc tā noticis, ja
Juris Ģērmanis glezno ārkārtīgi daudz un piedevām šogad
daudz
viet rīko savas 80 gadu
jubilejas izstādes.
Izstaigājot izstādi, rodas doma
par to, ka māksliniekiem pie
trūkst paškritikas. Viņu skatīju
mā jebkuŗš darbs, pat pavirša
skice, ir izstādes un balvas cie
nīga. Vai patiesi pazudis iekšējais lepnums un godaprāts? Tik
zemu paši sevi vērtē? Bet varbūt
pēc septiņu gadu maratona Jā
zepa Pīgožņa balvai vajag kādu
jaunu impulsu, lai aizmirstu iek
šējo pagurumu un atdzīvinātu
šo jauko sākotni?
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NAMS AR LIKTENI

LIGITA KOVTUNA
Namiem, tāpat kā cilvēkiem,
kuŗi tajos dzīvo, arī ir likteņi. Se
višķi raibs un pārbaudījumiem
pilns tas bijis namam Rīgā, Eli
zabetes ielā 33, vienai no Michai
la Eizenšteina jūgendstila pērlēm,
kas aplūkojama Laika Mākslas
kalendāra 2022. gada februāŗa
lapā.
Ar nama saimnieci Hēliju Sta
ņislavsku iepazināmies un sa
drau
dzējāmies brauciena laikā
uz Sibiriju 2011. gadā. Es braucu kā žurnāliste, Hēlija – atdot
godu savam tēvam un arī Soļi
kamskas cietumā 1942. gada 18.
maijā nošautajam krusttēvam,
minētā nama īpašniekam Kār
lim Jansonam, kā arī pārstaigāt
Sibirijas takas, ko, būdama bērns
un jauniete, mina gaŗus 16 gadus.
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jām, – noplukušu, ļoti sliktā
techniskā stāvoklī, pagalms pilns
ar mēsliem un tukšām pude
lēm... Mūsu dzīvoklī bija iemiti
nātas vairākas ģimenes. Te val
dīja postaža.
Kad valstī sākās denacionali
zācijas process, devos uz archīvu
sameklēt dokumentus. Es taču
visu zināju – krusttēvs šo namu
bija nopircis par paša pelnītu
naudu. Krusttēvam kopā ar vēl
diviem kolēģiem piederēja veik
smīga rēdereja, un māju Elizabe
tes ielā viņš nopirka 1937.
gadā. Es biju aculieciniece notikumiem, kas šeit risinājās, zi
nāju, kur ir radinieki. Un nolēmu – ja jau esmu palikusi dzīva,
man ir jādara viss, lai namu
atgūtu un sakoptu. Lai gan man

Hēlija Staņislavska: “Jāteic, šo namu
neizjūtu kā īpašumu, nē, tā ir mana
sirds māja, kur reiz dzīvoju kā laimīgs
bērns, kuŗam bija tēvs un arī krusttēvs.”

Hēlija kopā ar dēliem rūpes
par šo namu pārņēma savā
ziņā. Kā būtu vērpies nama lik
tenis, ja tas nenonāktu tieši
tavās rokās? – vaicāju Hēlijai.
H.S. Esmu par to daudz do
mājusi – ja nu toreiz, laikā, kad
Latvija kļuva brīva un īpašumus
sāka atdot tiem, kam tie īstenībā
piederējuši, es būtu atteikusies?!
Acīm
redzot viss notika tā, kā
bija jānotiek, es biju tajā vietā un
tajā laikā, kur bija jābūt. Liktenis.
Šī māja man vienmēr bijusi
īpaši mīļa un dārga. Kad pēc
Sibirijas gadiem atgriezos Rīgā,
uzreiz devos uz Elizabetes ielas
namu, kur vienu gadu biju dzī
vojusi, – to gadu pirms 1941.
ga
da jūnija baisajiem notiku
miem. Nams piederēja krusttē
vam, bet mana ģimene dzīvoja
piecistabu dzīvoklī Krišjāņa Ba
rona ielā. Krusttēva ģimenei bija
11 istabu dzīvoklis Elizabetes
ielā 21a. Kad 1940. gadā ienāca
krievi, vajadzēja “sašaurināties”,
un mēs kopā ar krusttēva ģimeni
pārvācāmies 33. nama 7. dzī
voklī. 14. jūnijā aizveda krust
tēvu, 19. jūnijā – manu ģimeni.
Man tajā dienā palika deviņi
gadi, māsiņai Renātei bija gads
un četri mēneši.
Atgriezusies Rīgā, namu ierau
dzīju gluži citādu, nekā to atstā

teica: “Kam tev tās klapatas!”
Tiešās mantinieces, manas māsī
cas Amerikā deva man pilnvaru
rīkoties, lai gan pašas bija nolē
mušas namu pārdot un nopirkt
citu māju mums, Latvijas radiniekiem. Māsīcai Viviānai stin
gri pateicu, ka svešā mājā dzīvot
neiešu un ka esmu gatava uz
ņemties nama apsaimniekošanu.
Tolaik man bija 60 gadi. Mani
dēli Viesturs un Kaspars tolaik
vēl studēja.
Jūs uzņēmāties titānisku dar
bu – atjaunot lielu namu Rīgā,
kas turklāt ir valsts no
zīmes
architektūras piemineklis...
Neteikšu, ka tas bija viegli, jā,
man bija bailes, vai spēšu to pa
veikt, bet saņēmos un nolēmu
riskēt. Šolaik tas būtu vēl grūtāk,
jo ir augušas būvmateriālu ce
nas, augušas arī birokratiskās
prasības. Par laimi, savulaik ie
pirku Anglijas firmā flīzes, ko tā
ražojusi jau pirms simt gadiem,
jo tādas – autentiskas – man pie
prasīja Valsts kultūras piemi
nekļu aizradzības inspekcija.
Un tomēr – esmu laimīga un
gandarīta, ka varēju paspēt visu
izdarīt, ka krusttēva nams ir sa
kopts un lepni stāv Rīgas centrā.
Kad sākām saimniekot, no
“veciem laikiem” neviens iemīt
nieks te nebija palicis, namā

mita padomju laika mītnieki,
95% krieviski runājošie iebrau
cēji, kuŗiem te nekas nebija svēts.
Piemēram, 4. dzīvoklī mītošais
īrnieks bija nojaucis un pārdeva
grezno, vēsturisko kamīnkrāsni
un par ietirgoto naudu nopirka automašīnu Žigulis... Tālaika
namu pārvalde to mierīgi pie
ļāva. Tika laupīts, aizkrāsots, de
dzināts, parketa grīdas “rotāja”
gludekļu “silueti”, kas uz tām
karsti nolikti. Krievu dzērājvīrs,
kam palūdzu nespārdīt ar kāju
cēlkoka durvis, mani solīja no
galināt, citi, kam aizrādīju, teicās apliet ar verdošu ūdeni. Nu,
tādi “stāstiņi”. Turklāt viņi ne
maksāja ne īres maksu, ne par
komūnālajiem pakalpojumiem,
bet es nekad neatslēdzu ne
elektrību, ne apkuri, ne karsto

ūdeni – jo domāju, ka tas var
kaitēt namam. Tā kā nams bija
avārijas stāvoklī, lielākajai daļai
iemītnieku, pēc likuma, Rīgas
pašvaldībai bija jāpiešķir dzīvok
ļi, taču īrnieki par mani ņirgājās
un dzīvokļus neatstāja, novilcinot laiku. Tagad namu apdzīvo
inteliģenti, patīkami cilvēki.
Nama fasādi rotā īpašnieku
iniciāļi.
Kādā bezmiega naktī iedomā
jos, ka fasādē ir divi tukši ovāli
virs parādes durvīm, kur labi
iederētos krusttēva un krustmā
tes iniciāļi – ĢJ un KJ. Lūdzu
dēlam Viesturam, lai uzzīmē ski
ces, tad ģimenes “mākslas pado
mē” vienojāmies par labāko va
riantu un pasūtinājām. Pirms
tos uzlikt, vajadzēja architektūras pieminekļu inspekcijas at
-

ļauju, ko laipni deva tolaik tās
priekšsēdis Georgs Baumaņa
kungs, ļoti zinošs un krietns vīrs.
Saskaņoju, protams, arī ar māsī
cām, un ar gandarījumu kādā
mūsu jūgendstila lielākās auto
ritātes grāmatā izlasīju, ka “nav
ziņu, kad iniciāļi uzlikti, bet tie
ļoti labi iederas nama kompo
zīcijā.”
Ik gadu 14. jūnijā jūs pie
nama iededzat svecīti un pie
minat krusttēvu un visus tos,
kas gāja bojā deportācijās.
Šai dienā pirms 80 gadiem,
agrā rīta stundā, kad visa Rīga
šausmās raudāja, tieši no šī nama
izveda manu krusttēvu. Starp
citu, čekistiem līdzi bija arī oper
dziedātājs Rūdolfs Bērziņš, kuŗu
itin bieži krusttēvs bija financiāli
atbalstījis. Bērziņš par dzeršanu
bija atlaists no darba Operā, un
viņam pateikts, ka tiks atpakaļ,
ja “palīdzēs aizvest savu draugu,
kuģinieku Jansonu uz lopu vā
ģiem”, kā Mariss Vētra raksta savā
grāmatā “Mans Baltais nams”.
Jāteic, šo namu neizjūtu kā
īpašumu, nē, tā ir mana sirds
māja, kur reiz dzīvoju kā laimīgs
bērns, kuŗam bija tēvs un arī
krusttēvs.
To, ka krusttēvs nošauts, arī
uzzināju mūsu valsts archīvā.
Kad prokurors man laipni parā
dīja viņa “lietu”, es turpat kabi

netā zaudēju samaņu. Zināju, ka
mans tēvs nošauts, bet cerēju, ka
vismaz krusttēvs nomiris dabīgā
nāvē. Trieciens bija liels... Proku
rors man uzlēja ūdeni, lai es at
ģistos... Kad atguvām namu, uz
reiz nolēmu, ka krusttēva pie
miņu vajag iemūžināt.
Ko tu ieteiktu darīt ar Stūŗa
māju, jeb kā to tagad mēdz
saukt – Teteru namu, ko kā ar
karstu kartupeli – nevar sa

prast, kā būt?
Izgājusi cauri Sibirijas mūža me
žiem un zinot, kas notika ar manu tēti, krusttēvu, arī ar brāli, ko
nošāva Sibirijā 13 gadu vecumā,
domāju, ka nekas cits, kā vienīgi
okupācijas un represiju mūzejs
tur nevar būt, šaubos, vai kam
citam tur ir vieta. Skaists nams,
bet ar pārāk drāmatisku auru.
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LIGITA KOVTUNA
Jau trešo reizi savās redaktores
gaitās dodos pie tautiešiem Īrijā,
šoreiz uz grāmatas atvēršanas
svēt
kiem. Ar nacionālo avio
kompaniju Air Baltic turp un at
pakaļ – ja nu kādas noteikumu
izmai-ņas citā zemē, savējie tak
atvedīs mājās! Lidojumi, jāteic,
vairs nav gan tik omulīgi kā
agrāk, jākārto daudz formalitāšu, kodi, kuŗu jēgu īsti nesaprotu, jo, pērkot biļeti, taču jau at
rādīju savu sertifikātu. Esmu li
kumpaklausī
ga, daru visu, kas
jādara, pustukšajā gaisa kuģī
masku noņe
mu vien tad, kad
atļauts, ‒ ēdot un dzerot.
Dublina man patīk. Un vēl
man ļoti patīk Dublinas taksisti!
Tik draudzīgi, runīgi, stāsta par
savu pilsētu kā gīdi, ar patiku un
zināšanu. Jau pirmajā Dublinas
apciemojumā, 2005. gadā kopā
ar Čikāgas Piecīšiem (!), pama
nīju, ka arī latvieši te ir neparasti
draudzīgi un runīgi – acīmredzot pārņēmuši ķeltu labākās
īpašības, atraisoties no latviskās
atturības. Izrādās, to pārņēmuši
arī citu tautu Īrijā mītošie ļaudis,
jo – no lidostas uz viesnīcu mani
veda uzbeks, citu ceļa gabalu
krievs no Ulanudes, pilsētas Aiz
baikalā. Un abi uzvedās kā īsti
savas mītnes zemes patrioti, stās
tīja par labumiem, un tikai par
labumiem, ko viņiem sniedz
Zaļā sala. Apskaužami!
Silvijas Grigules Džonsas grā
matas “Un ko nu?” atvēršanas
sarīkojums Latvijas vēstniecībā
bija ierasti sirsnīgs, tāds pats, kā
2019. gadā, kad atvērām Sandras
Bondarevskas lielisko grāmatu
par Pētersoniem Īrijā. Tikai cil
vēku mazāk, ievērojot likumpa
klausību. Satieku paziņas – Edīti
un Nikolas, Liānu, deju kopas
Karbunkuls nenogurdināmo va
dītāju Solveigu Slaidiņu un, pro
tams, mīļos Miežus, Ingunu un

LAIKS

“Un ko nu?” jeb priecīgi pārsteigumi Dublinā
Sandra Bondarevska

Pētersoni Īrijā

Foto pēc sarīkojuma – Sandra Bondarevska, Silvija Grigule Džonsa, šo rindu autore un
vēstnieks Jānis Sīlis

Imantu, kuŗu jaunajā dzīvoklī
tieku uzaicināta ciemos. Un,
protams, Sandru, ar kuŗu esmu
paspējusi sadraudzēties, darot
kopīgus darbus ne vien grāmat
niecībā, bet arī diasporas mediju
cīņās un (gaidāmajās) uzvarās.
Apkampjamies ar šīs pēcpus
dienas galveno personu Silviju
Griguli Džonsu, jo arī esam ti
kušās iepriekšējā ciemu reizē.
Silvija ir kā “iekonservējusies” –
tikpat stalta, moža, dzirkstoša.
Sieviete, pār kuŗu gadiem nav
varas! Liekas, esmu uzminējusi
viņas “recepti” – dzīvesprieks,
cilvēkmīlestība, rosīga gara dar
bināšana, un tad arī rezultāts –
Īrijas latviešiem viņa ir gluži kā Imants Miezis
paraugdāma – ar savu izskatu un
stāju, ar savu gaišo prātu un Mātes pēdās aizgājusi arī meita
attieksmi pret dzīvi un cilvēkiem. Libby – šmauga, skaista, drau
dzīga sieviete bez vecuma.
Sarīkojuma noslēgumā Silvija
teica: “Ir apritējuši trīs gadi, kopš
SILVIJA GRIGULE DŽONSA
manas grāmatas What next? at
vēršanas tepat, Latvijas vēstnie
cībā, kad mūsu vēstnieks Sīļa
kungs teica sirsnīgus vārdus ang
Grāmatas “Un ko nu?!” autore ļu valodā. Šodien mēs visi te ru
Silvija Grigule Džonsa ir Īrijas nājam mūsu tēvu valodā, un
veclatviete, Zaļajā salā nokļuvusi man ir sajūta, ka mana grāmata
līdzīgi citiem latviešu bēgļiem pēc ir ieradusies dzimtenē, kur tai ir
Otrā pa
saules kaŗa. Māte sešiem īstās mājas. Man gan ir tā kā
bērniem un 13 mazbērniem, Īrijas mazliet neērti, ka esmu tai zielatviešu vidē atsaucīga ar savu pie dojusi tik maz laika un darba –
redzi un zināšanām. Viņas grāmata to visu izdarīja čaklie rūķīši.”
ir vērtīgs mazāk zināmas latviešu Un Silvija saka pateicību Sandrai,
trimdas stāsts, balstīts faktos. Šī ir latviešu valodas versijas autorei,
vien otrā grāmata par latviešiem redaktorei Gundegai Saulītei,
Īrijā, kur joprojām mīt un darbojas māksliniecei Madarai Pavlovičai,
ievērojama latviešu kopiena.
īpaši izceļot silto un sirsnīgo grā
Grāmata sarakstīta aizraujošā matas noformējumu. Pateicības
vēstījumā, atklājot arī vēsturisko un vārdi tiek arī man, izdevējai, un
specifisko laikmeta fonu. Tapusi pēc Latvijas Ārlietu ministrijai un
13 gadus vecās mazmeitas rosi PBLA Kultūras fondam par at
nājuma, tāpēc sarakstīta valodā, kas balstu. Un īpaša pateicība vēst
saprotama arī pusaudžiem.
niekam par iespēju tikties Vēst
niecības telpās.
Sīļa kungs savā uzrunā cildina
Silviju, viņas personību un darbu,
vēstot angļu un latviešu valo
dā
Grāmatas izdošanu
stāstu
par
to,
kādus
ceļus
mūsu
atbalstījis
tautieši bijuši spiesti mē
rot, sa
glabājot savu identitāti, valodu, jā,
Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
arī valsti, un cik nozīmīgi ir to
pavēstīt nākamajām paaudzēm.
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
Kā jau pie latviešiem, tiek
St. Petersburg, Florida 33715
mītas dāvanas, bet visus pār

UN KO NU?!
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Inguna Mieze
steidz Silvija, uzticot man dāva
nu Latvijai ar lūgumu nodot
“pareizajās rokās”. Tā ir gana
nobružāta, neliela grāmatiņa ar
nenovērtējamu emocionālo vēr
tību – “Gribu to atdot Latvijai. Šī
grāmatiņa, drukāta 1941. gadā,
tātad 80 gadus veca “lēdija”, bija
pirmā latviešu valodas mācību
grāmata ne vien man, bet dau
dziem, daudziem dīpīšu nomet
ņu bērniem. Mēs to devām no
rokas rokā, jo citas jau nebija...
Iedomājieties, cik daudz pirks
tiņu ir pāršķīruši tās lappuses,
cik daudzu latviešu pirkstu no
spiedumi te iemūžināti! Esmu
to ar mīlestību un cieņu glabā
jusi visus šos gadus, vadājusi sev
līdzi. Nu, vediet uz Latviju,
mājās!”
Uzreiz arī vienojamies, ka vēs
turiskā relikvija nonāks LAPA
mūzejā, vietā, kur zina, kā apie
ties ar vēstures liecībām.
Atminamies arī, ka Silvijas
kundze bijusi latviešu valodas
skolotāja trimdā, un viņas sko
lēnu pulkā ir tādi puiši, kā, pie
mēram, Mārtiņš Rītiņš un Jānis
Kažociņš. Kādi viņi bija? Sil
vija: “Mārtiņš bija cītīgs skolēns,
Jānis – ļoti nopietns. Ar abiem
joprojām sazinos, zinu, kā vi
ņiem klājas. Pasveiciniet Rīgā!”
Ar to vien jau Dublinas pār
steigumi nebeidzas – Sandra at
klāj “noslēpumu”, proti, Silvijas
grāmata tikusi tulkota kā citkārt

Latvieši Īrijā ieradušies jau
1870. gados, nevis, kā maldīgi
tiek uzskatīts, pēc Eiropas
Savienības vārtu atvēršanas.
1876. gadā te ieradās Kārlis Pē
tersons un uztaisīja revolūciju
pīpju ražošanā... Dublinas firmas nosaukumā jo
projām ir
viņa, latvieša, vārds – “Capp&
Peterson”. Bet Dublinas centrā
pīpju veikals “Peterson”. Grā
mata izdota 2019. gadā.
Pērciet www.laikagramata.lv
vai redakcijā
dzeja: sākumā “parindeņus” jeb
tiešo, faktuālo tekstu iztulkojusi
tautiete Venēra Vilovska, tad
Sandra veikusi literāro apdari,
kas tiek vienprātīgi novērtēta
par izcilu. Tiešām, grāmatas va
loda rit viegli un raiti,skan dzid
ras latviskas intonācijas, vārdi
veido skanīgas frazes, uzburot
Latvijas ainavas un cilvēku likte
ņus, kas sākuši vērpties jau bērna
dienās. Inguna, vakaru vadot,
izraudzījusi spilgtus atmiņu stās
tus un citē arī mūsu grāmatu
apskatnieku Eduardu Silkalnu.
Piebilstot, ka “viņš jau raksta
tikai par darbiem, kas ir nozī
mīgi, kas viņam pašam nepaiet
garām.” Tā ir! “1935. gadā dzi
mušajai Īrijas latvietei Silvijai
Grigulei Džonsai, tagad daudzu
bērnu māmiņai un vēl vairāku
bērnu vecmāmiņai, grūto izvēļu
gadi bija pati skaistākā mūža
tiesa.Tai tad arī veltīta viņas
sirsnīgā, patiesīgā, dažviet šar
mantā grāmatiņa. Tajā neatrodam neviena polītiķa, gara dar
binieka vai citas slavenības vār
du, neatrodam nekādas ģeopolī
tiskas, socioloģiskas vai psīcho
loģiskas analīzes vai vispārējus
stāvokļu vērtējumus. Lasām ti
kai to, ko, par, pārgudru izlikties
negribē
dams, bērns līdz agrajiem pa
dsmitiem var būt do
mājis, jutis, pieredzējis. Drāmas,
kuŗas kādu nostāda “un ko nu?!”
situācijā nepavisam nav šaušalī
gas: tās atrisinās vai nu pašas no
sevis vai to dalībnieku izpratnes
dēļ. Meitene ganībās it kā pazau
dē govi (ko nu?), bet drīz vien
govs labprātīgi atgriežas sugas
māsu pulkā, jo govis taču esot
gudri lopiņi,” raksta Silkalns un
turpina sajūsmināties: “Angļu
pāris, atnācis ciemos, tiek pacie
nāts ar kafiju, kam vecmāmiņa
aiz pārskatīšanās cu
kura vietā
piebērusi sāli. Ko nu? Bet angļi,
(Turpinājums 15. lpp.)
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(Turpināts no 14. lpp.)
būdami īsti angļi, pie
dāvāto
kafiju ar nelielu vilcināšanos ne
vien izdzeŗ, bet pat uzslavē sevis
ielūdzējus par interesanto lat
viešu sāļo kafiju. Meitene pamana, ka iekāpusi nepa
reizā vil
cienā. Ko nu? Kad vilciens jau
uzsāk gaitu un durvis aizveŗas,
viņa pēdējā brīdī no vagona izlec.”
Sarīkojumu filmē un tiešraidē
to skatās tie, kas ir portāla balticireland.ie lietotāji. Pieņemu, ka
vai visi Īrijas tautieši, jo kollēgu
medijs ir patiešām profesionāls
un “pareizi trāpīts”.
Un tas vēl nav viss! Īrijas draugi
mani uzaicina uz viņu iestudētā
mūzikla “Miglā iesprostotie”
pirmizrādi 13. novembrī! Scēnā
rija autore Sandra Bondarevska,
mūzika – Rasa Stonkus un Signis
Jaunzems. Lomās koŗa “LA’IR”
dziedātāji. Nu, kā lai nebrauc?!
Nākamajā rītā dodos pastaigā
pa Zaļās salas galvaspilsētu. Sā
ku, protams, ar iegriešanos Pē
tersona pīpju veikalā, kas atrodas pašā, pašā Dublinas aktīvajā
centrā. Mani uzrunā jauns pār
devējs, kam nekavējos pastāstīt,
ka esmu no “Peterson’s native land”.
Tieku uzmanības apskauta kā
augsta viešņa, saņemu suvenīru
un aicinājumu uz foto, ko ielik
šot “tīklos”. Veikala saimnieks
Gianluigi izņem no skatloga San
dras grāmatu “Pētersoni Īrijā”,
lai bilde pilnīga. Jāsūta jauna –
vāks pagalam izbalējis! Topot arī
grāmata par Kārli Pē
tersonu
angliski. Nu, tā tiek pucēts Lat
vijas tēls un atpazīstamība! Pa
visam konkrēti.
Sveiki, un uz redzēšanos Dub
linā!
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem

Blakus vēstniekam Silvijas meita Libby

Elita Baltaiskalna pa
stāstīja par draudzī
bu ar Silvijas kundzi,
par kopā darītiem
gluži ikdienišķiem
darbiem un saru
Ar Gianluigi pie Pētersona pīpju veikala
nām, kas iedvesmo

Solveiga Slaidiņa atsūtīja redakcijai šo krāšņo foto, kur Silvijas kundze pozē kopā ar “Karbunkuļa” dejotājiem

LAIKS

16

Padomju laika pelēkās nokrāsas

JURIS
LORENCS
Septembrī ceļu pie lasītāja
vienlaicīgi sāka divas interesantas un patiesi vērtīgas atmiņu
grāmatas. Abas izdotas Rīgā,
apgādā “Laika grāmata”. PirmāVoldemāra Hermaņa “Mana
skiču klade”, otrā – Egona Strau
tiņa “Kantoris 72/ 89”. Lai arī
grāmatas ir visai atšķirīgas stila
ziņā, tās lieliski papildina viena
otru. Jo abi autori padomju laikos strādāja medijos un pazina
viens otru. V. Hermani es atceros
kā polītisko komentētāju tele
vīzijas raidījumā “Globuss”, kur
viņš bieži uzstājās kopā ar Mav
riku Vulfsonu. Savukārt Egona
Strautiņa rakstiem noteikti biju
uzdūries Latvijas kompartijas,
kā toreiz teica, “galvenajā orgā
nā” – laikrakstā “Cīņa”. Kā to
dēvē pats grāmatas autors –
“kantorī”.
Tātad gan Hermanis, gan
Strautiņš padomju laikos piede
rēja pie žurnālistu elites. Pār
baudīti, uzticami, priviliģēti. Ar
iespēju ceļot uz ārzemēm, ap
meklēt “specpoliklīniku”, kā at
ceras E. Strautiņš. Vai lasīt trimdas presi, kā V. Hermanim:
“Specfondā laiku pa laikam
lasīju arī Helmara Rudzīša Ņu
jorkā izdoto “Laiku”. Avīze turpi
nājumos publicēja Franka Gor
dona romānu “Mijkrēslis mikro
rajonā””. Interesanta sakritība –
līdz F. Gordona aizbraukšanai uz
Izraēlu abi, Hermanis un Gor

dons, dzīvojuši vienā blokmājā
Ķengaragā.
Hermanis televīzijā komentēja
starptaustiskos notikumus, sa
vukārt Strautiņš “Cīņā” rakstīja
par saimniecisko dzīvi. Tas labi
jūtams arī šajās atmiņu grāma
tās. Hermanis rok “plašāk” un
“akadēmiskāk”, bet Strautiņš –
“dziļāk”, arī “dzīvāk”. Man abas
grāmatas šķiet īpaši interesantas
ar to, ka tās atspoguļo padomju
laiku ikdienas dzīvi. Bieži ab
surdo, nedabisko, ačgārno, pat
smieklīgo. Tagadējiem Latvijas
četrdesmitgadniekiem tās jau ir
ainas no citas planētas. Vēl jo
vairāk trimdā uzaugušam lasī
tājam dažas situācijas, tā laika
cilvēku domāšana un vērtību
skala būs grūti saprotama. Tikai
viens piemērs, kas minēts E.
Strautiņa grāmatā: “... pati popu
lārākā vīru prece veikalā mak
sāja 3, 07 rubļus, un milzīgs bija
masu sašutums, kad šis cipars
uzlēca uz 4,12.” Varu paskaidrot – ar “vīru preci” autors saprot
pudeli šņabja. Vai tā bija pati
“populārākā”, par to gan vēl
varētu pastrīdēties.
Pavediens, kas aužas cauri
abām grāmatām – sadarbība ar
padomju sistēmu. Kur tā sākās
un kur beidzās? Un kas uzska
tāms par sadarbību? Dzīve pa
domju sistēmā nebija melnbalta,
tai bija neskaitāmas pelēkas no
krāsas. Iespējams, pat tādā lietā

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Līmeniski. 3. Vēdergraizes. 9.
Auduma krāsošanas paņēmiens.
10. Dārgakmeņiem greznota
valdnieka galvas rota. 11. Nelieli
ātrgaitas tanki. 12. Cilindriski
kartona vai metalla aizsargapval
ki. 13. Japāņu rakstnieks (19241993). 15. Īpašs mēteļa, tērpa
piegriezums. 17. Cilvēks, kuŗam
visi darbi labāk padodas ar kreiso roku. 19. Medicīniski aparāti.
20. Ar ziediem rotātu ratu rindas
brauciens svētkos. 22. Jūrmalas
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VOLDEMĀRS HERMANIS

EGONS STRAUTIŅŠ

Sešdesmitie, sep
tiņdesmitie, astoņ
desmitie, deviņ
des
mitie gadi un
mūsu gadsimts.
Padomju Latvijas
žur
nālists un Lat
vijas Republikas
žurnālists. Mēs ne
varam izvēlēties
laiku, kurā dzīvot,
bet varam censties
to atspoguļot un izskaidrot. Žurnālists,
politiskais apskatnieks Voldemārs Hermanis
šajā grāmatā vairāk pievēršas savā dzīves gāju
mā satikto personību ieskicēšanai – padomju
režīmā, pārmaiņu laikā, mūsdienās. Austru
mos, Rietumos un pa vidu.
Dainis Caune,
žurnālu “Liesma”, “Viesis” un “Sports”
pēdējais galvenais redaktors

Šī grāmata nāk klajā zīmīgā laikā –
tieši pirms 30 gadiem, 1991. gada
augustā, līdz ar puča izgāšanos
Latvija atguva savu neatkarību, un
līdz ar to nebūtībā aizgāja arī
iekārtas rupors laikraksts “Cīņa”.
Egons pa tam laikam jau bija kļu
vis par populārā humora un
satīras žurnāla “Dadzis” galveno
redaktoru un savu iepriekšējos
gados akumulēto ironiju par laiku
un cilvēkiem, kas tam katrs savā
modē kalpoja, varēja izpaust atbilstīgi šim žurnālistikas
žanram. Cilvēka varā nav izvēlēties laiku, kad piedzimt,
nedz sabiedrisko formāciju, kurā dzīvot. Bet ir lietas, ko
tas nemaina, un viena no tām ir aroda profesionalitāte.
Žurnālistikā tās rādītāji ir teksta kvalitāte un izteiksmes
spilgtums. Tālab šo grāmatu vēlos ieteikt jaunajiem žurnā
listiem. Lasiet, mācieties, lasiet arī starp un zem rindām!
Bet, jūs, cienījamie vecie cīņubiedri, atminieties, pasmaidiet un – iedvesmojieties!
Ligita Kovtuna, izdevēja

MANA SKIČU KLADE

WWW.LAIKAGRAMATA.LV
kā attiecības ar “čeku”. Abi autori
gaidījuši “čekas maisu” atvērša
nu. E. Strautiņš: “Kad beidzot
internetā izbēra čekas kartītes,
arī es steidzos tās aplūkot un, ko

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

pilsēta daļa. 23. Vācu rakstnieks,
domātājs (1749-1832). 24. Izdo
mājums, nepareiza ziņa. 25. Mil
na, boze. 28. Latviešu dziedātājs
(1907-1987). 30. Jaunas, vēl ne
bijušas. 32. Latviešu rakstniece
(1885-1976). 34. Vēsturisks no
vads Vācijā. 36. Amazones pieteka. 38. Pieklājīgas, nevainojamas. 39. Atspirdzinošs dzēriens.
40. Neliels sargpostenis. 41.
Daugavas pieteka. 42. Graudzāļu
dzimtas lopbarības augs.

KANTORIS 72/89

Stateniski.1. Karpu dzimtas
zivs. 2. Divkosis. 3. Ciets, biezs pa
pīrs. 4. Suņu dzimtas dzīvnieks. 5.
Instruments vītņu grie
šanai. 6.
Vienvietīgas sacīkšu motorlaivas.
7. Radioaktīvs ķī
miskais elements. 8. Vieglie kravas automo
biļi. 14. Latviešu gleznotājs (18951955). 15. Labākais sasniegums
kādā sporta veidā. 16. Izrādes
norises vieta. 17. Stāvas nogāzes.
18. 1988. gada zemestrīces no
postītā pilsēta Armēnijas zieme
os. 21. Sulīgs auglis. 22. Griezīgs.
26. Krevetes. 27. Informācijas
daudzuma mērvienība. 29. Pareģe
sengrieķu mītoloģijā. 30. Tiesis
kais stāvoklis. 31. Asteru dzimtas
augs. 33. Grezns monarcha sē
deklis. 35. Tēls Z. Skujiņa romānā
“Kolumba mazdēli’’. 36. Apdzīvota
vieta Ludzas novadā. 37. Krust
ziežu dzimtas augs.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 35 atrisinājums
Līmeniski. 4. Poseidons. 7. Triko.
8. Utena. 9. Keratozes. 10. Skudra.
11. Eks... 13. Varāns. 18. Lauskas.
21. Karači. 23. Ostina. 24. Lori. 25.
Leks. 26. Padegs. 28. Asnate. 29.
Adreses. 34. Termas. 35. Ass. 37.
Krauls. 38. Optimists. 39. Anīss. 40.
Laika. 41. “Skaidiena’’.
Stateniski. 1. Melase. 2. “Idiots’’.
3. Franko. 4. Pokers. 5. Suslas. 6.
Undīne. 12. Kase. 14. Madride. 15.
Mačetes. 16. Najas. 17. Rases. 19.
Atons. 20. Anita. 22. Ils. 23. Osa. 27.
Zevs. 30. Verona. 31. Patoss. 32.
Krēsla. 33. Alpaks. 35. Apinis. 36.
Stiķis.

tur slēpt, vispirms meklēju savu
uzvārdu. Vai bija pamats satraukumam? It kā ne, taču visādi bez
vainas vainīgo stāsti jau bija
dzirdēti, tostarp žēlabainas lus
trācijas televīzijā. Kartotēkā sa
stapu daudzus labus paziņas.
Normāli puikas, kam mierīgi va
rētu arī pajautāt – par ko tad tevi
“paņēma aiz olām”? Toties tur
neatradu dažus uzvārdus, par
kuŗu piederību šai publikai man
personīgi šaubu nav”.
V. Hermanis: “1985. gada mai
ja vidū man paveras iespēja
doties uz Īriju, Velsu un Angliju.
Braucienu izkārtojusi Latvijas
un ārzemju draudzības biedrība.
Caur Maskavu, protams. Pirms
tam no saviem darba devējiem
Kultūras sakaru komitejā esmu
saņēmis norādi Londonā sazva
nīt Uldi Priedīti, kuŗu personīgi
nepazīstu. Līdzdots telefona nu
murs un vēlējums “papļāpāt par
dzīvi”. Šī viena epizode garajās
žurnālista gaitās varētu nogult
paša pierakstos, ja vien vairāk kā
pēc trim gadu desmitiem nepa
rādītos VDK uzražota kartīte Nr.
1166. Uz mana vārda, datēta
1985. gada 18. aprīlī. Tātad pāris
nedēļas, kopš iecelts par redaktoru (avīzē “Dzimtenes Balss” –
J.L.). Vervētājs Edvīns Pumpurs
man nebija svešs cilvēks. Vairāk
gan Draudzības biedrības amat
vīrs, tāds čomisks un pretim
smaidošs arī Žurnālistu savie
nībā. Par kalpošanu Stūra mājas
1. daļai, kā minēts kartītē, nekas
gan netika runāts”.
Labu atmiņu grāmata intere
santa ar to, ka tā aizved lasītāju
ceļojumā pašam sevī. Mūsu bēr
nībā un jaunībā, atsauc atmiņā
sen aizmirstas sajūtas. Es lasu un
atminos – personīgi mani ne
Hermanis, ne Strautiņš neko
daudz nespēja ietekmēt. Pa
domju laikos es uzaugu kopā ar
britu raidstaciju BBC, tā krievu
valodas programmu. Pirmkārt,

šo valodu es sapratu vislabāk.
Vēl manas jaunības laikā Lubā
nas vidusskolā bez latviešu un
krievu valodām mācīja tikai
vācu valodu. Otrkārt, BBC ziņas
un tematiskie raidījumi bija in
teresanti un pamatīgi. Treškārt –
tā bija viena no nedaudzajām
Rietumu radiostacijām, kas Lat
vijas territorijā netika traucēta.
Pēc vidusskolas es izvēlējos stu
dēt fiziku un matēmatiku. Pēc
iespējas tālāk no padomju ideo
loģijas, no meliem! Tikai vēlāk
sapratu, ka tādi cilvēki kā es pa
domju sistēmai patiesībā ir vai
rāk noderīgi nekā fanātiski Ļe
ņina mācības sludinātāji. Jo
fiziķi un matēmatiķi bija tie, kuŗi
konstruēja atombumbas, būvēja
raķetes un rēķināja to lidojumu
trajektorijas. Vai arī pētīja jaunu materiālu īpašības, kā to
darīju es. Pēc neatkarības atgū
šanas daži mani bijušie kom
partijas vēstures, marksisma –
ļeņinisma filozofijas, sociālisma
polītekonomijas un zinātniskā
ateisma pasniedzēji kļuva par
pašiem karstākajiem demokra
tijas, brīvā tirgus un kristīgās
morāles sludinātājiem. Kā saka –
lielāki katoļi par Romas pāvestu.
Es viņiem neko nepārmetu.
Mūsu, latviešu, ir pārāk maz, lai
mēs dalītos, šķeltos un apkarotu
cits citu. Radio gan sen jau vairs
neklausos. Bet BBC man jopro
jām ir mediju kvalitātes pati
augstākā latiņa. Tās interneta
lapā ieskatos teju katru dienu,
turklāt gan angļu, gan krievu
valodās.
Tikmēr grāmatas “Mana skiču
klade” un “Kantoris 72/ 89” jau
nopērkamas Latvijas grāmatnī
cās un interneta veikalā pēc
adreses laikagramata.lv. Varu
tikai ieteikt, to lasīšana un pārla
sīšana noteikti nebūs zemē no
mests laiks. Reta greznība mo
dernā laikmeta steigā.
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SPORTS
Kas būs Kēla
pēctecis?
Kā notiks Pekinas
Ziemas olimpisko
spēļu uguns
iedegšanas
ceremonija?
Pekinas Ziemas olimpisko
spēļu uguns iedegšanas ceremo
nija Grieķijā notiks 18. oktobrī,
bet epidemioloģiskā apdraudē
juma dēļ pasākums risināsies
bez skatītājiem, pavēstījusi Grie
ķijas civīlās aizsardzības ministrija. Olimpisko spēļu uguni
tradicionāli iededz Senajā Olim
pijā Hēras tempļa drupās no
saules stariem izliektā spogulī.
Pekinas Ziemas olimpisko
spēļu rīkotāji Atēnās tikās ar
uguns iedegšanas ceremonijas
organizātoriem un vienojās, ka
jārespektē Covid-19 radītais risks,
tādēļ skatītāju klātbūtni pasā
kumā atzina par neiespējamu.
Pēc uguns iedegšanas to nogādās
nakšņošanai Atēnās Akropolē.
Savukārt Ķīnas delegācija olim
pisko uguni saņems ceremonijā
19. oktobrī Atēnās vēsturiskajā
Panathinaikos stadionā, kur pul
cēsies tikai 200 akreditētas personas. No Atēnu starptautiskās
lidostas olimpisko uguni ar lī
gumreisu nogādās Pekinā. Arī
Tokijas Olimpisko spēļu uguni
2020. gadā Grieķijā iededza bez
skatītāju klātbūtnes.

Latvijas hokeja
valstsvienība

Pekinas Ziemas olimpiskajās
spēlēs grupas kārtā tiksies ar
Somiju, Zviedriju un Slovakiju,
kļuva zināms pēc visu kvalifi
kācijas turnīru noslēguma. Grupu
sastāvs pēc vietas rangā bija
noteikts jau iepriekš, un atlika
tikai vakantajās vietās sarindot
triju kvalifikācijas grupu uzva
rētājus.
Latvijas izlase uzvarēja kvali
fikācijas grupā Rīgā, kur izšķi
rošajā spēlē uzveica Franciju,
savukārt slovaki analoģiskā tur
nīrā Bratislavā olimpisko ceļa
zīmi nodrošināja ar uzvaru 2:1
pār Baltkrieviju. Pirmoreiz olim
piskajā turnīrā spēlēs Dānija, kas
izšķirošajā duelī Oslo ar 2:0
pārspēja norvēģus un Pekinā
grupā mēros spēkus ar Krievijas
olimpiskās komitejas komandu,
Čechiju un Šveici. Trešās grupas
sastāvs bija zināms jau iepriekš
– Kanada, ASV, Vācija un Ķīna.

Āvo Kēlam līgums par Latvijas
vīriešu volejbola izlases trenē
šanu ir noslēdzies un Latvijas
Volejbola federācija (LVF) mek
lēs viņa pēcteci.

Latvijas volejbola izlase noslē
dza savu dalību Eiropas čem
pionāta finālturnīrā, astotdaļ
finālā trīs setos piekāpjoties
Italijas volejbolistiem. Lai gan
Kēlam vēl jāatskaitās LVF Tre
neru komisijai, tomēr treneris
sarunā ar Latvijas Radio lika
noprast, ka neturpinās darbu ar
Latvijas izlasi.
Latvijas Volejbola federācijas
prezidents Jānis Buks sacīja, ka
ar šo sacensību ciklu līgums ir
beidzies, taču viņš ir ļoti pateicīgs
trenerim no Igaunijas, kuŗš pa
cēlis izlasi jaunā līmenī. “Fede
rācijas vadība nāks kopā un
meklēs jaunu treneri. Domāju,
ka atradīsim tikpat labu pēcteci.”

Eiropas topa komandām saskata
speciālists. Nepārvarot astotdaļ
finālu, Latvijas izlase meistar
sacīkstes noslēdza 16. vietā.
“Par Latvijas izlases nākotni
esmu optimistiski noskaņots, jo
gandrīz visi izlases spēlētāji se
zonu aizvadīs normālās līgās. Un
domāju, ka volejbolisti, kuŗi pēc
klubu sezonas pavasarī atgrie
Par pasaules čempionu 200
zīsies izlasē, atkal būs spēruši metru sacensībās vieniniekos
soli vai divus uz priekšu,” sacīja tika kronēts Italijas sportists
Āvo Kēls.
Andrea Di Liberto, kuŗš finišēja
34,78 sekundēs. No viņa par
sekundēm atpalika zviedrs
Eiropas čempioni – 0,02
Peters Mennings, bet Akmenim
Italijas volejbolisti līdz zelta medaļai pietrūka 0,16
sekundes.
Astotdaļfinālā lielu pārstei
Vēl A finālā 500 m distancē
gumu sagādāja Čechijas volej divniekiem startēja Aldis Vilde/
bolisti, kas ar 3:0 (25:22, 25:19, Aleksejs Rumjancevs, kuŗi iz
34:32!) pārspēja olimpiskos čem cīnīja astoto vietu. Vilde/Rum
pionus – frančus. Slovēnija – jancevs no uzvarētājiem spā
Chorvatija 3:1, Polija – Krievija ņiem (Markuss Valcs/Rodrigo
3:0. Ceturtdaļfinālā: Serbija – Germade) atpalika 2,17 sekun
Nīderlande 3:0 (23, 20, 25), des. Madara Aldiņa 500 metru
Italija – Vācija 3:0 (13, 18,19), sacensību B finālā ieņēma devīto
pusfinālā: Slovēnija – Polija 3:1 vietu, dalību pasaules čempio
(27:25, 30:32, 25:16, 37:35).
nātā noslēdzot ar 18. vietu.

Kēls optimistiski
par Latvijas izlases
nākotni

Latvijas volejbola izlases tre
neris Avo Kēls pēc piedzīvotā
zaudējuma Eiropas čempionāta
finālturnīra astotdaļfināla kārtas
spēlē pauda optimismu par
valstsvienības nākotni. Latvijas
vīriešu volejbola izlase svētdien
Ostravā Eiropas čempionāta
finālturnīra astotdaļfinālā ar
rezultātu 0:3 (14:25, 13:25, 16:25)
zaudēja Italijas vienībai.
“Mēs nospēlējām savā līmenī,
tikām astotdaļfinālā,” pēc spēles
sarunā ar Latvijas Volejbola fe
derāciju teica Kēls. “Tāds ir to
komandu liktenis, kuŗas grupā
ieņem ceturto vietu. Tās play-off
spēlē pret grupu pirmajām ko
mandām. Pirmo desmit komandu
klase tomēr ir daudz augstāka
nekā mums šobrīd.” Kaut ko
vairāk izdarīt esot traucējusi
Italijas volejbolistu spēlētprasme.
“Katra komanda spēlē tā, kā tai
ļauj pretinieks, un pretinieks ļoti
kvalitātīvi spēlēja aizsardzībā,
servju uzņemšanā un uzbru
kumā. Tas, cik grūti viss bija un
cik ātri viss beidzas – tāpat kā
pret Franciju un Vāciju –, spē
lētājiem jāpatur galvās, lai sasniegtu to, kā mums vēl pietrūkst,”
pozitīvo pēdējos trīs zaudējumos

Italieši priecājas pēc uzvaras
Pēc 16 gadu pārtraukuma
Eiropas meistarsacīkstēs uzva
rēja Italijas izlase. Finālcīņā Ita
lija piecos setos ar rezultātu 3:2
(22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11)
uzvarēja Slovēnijas vienību.
Italijas izlase izcīnīja savu
septīto Eiropas čempionu titulu
un pirmo kopš 2005. gada.
Savulaik italieši no 1989. līdz
2005. gadam uzvarēja sešos no
deviņiem čempionātiem, pārē
jos trīs gūstot divas sudraba un
vienu bronzas medaļu. Slovēnija
finālā spēlēja trešo no pēdējiem
četriem turnīriem un trešo reizi
piedzīvoja zaudējumu.

Smaiļotājam pasaules
čempionāta bronza

Kopenhāgenā notiekošajā pa
saules čempionātā smaiļošanā un
kanoe sprintā Latvijas smaiļotājs
Roberts Akmens (attēlā) 200
metru sacensībās vieniniekos
izcīnīja trešo vietu.

Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.
Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtījumus iestādēm, kā arī komerciālos un personīgo mantu sūtījumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtījumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,
lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

Stenda šaušana

Ar Latvijas šāvēja Daiņa
Upelnieka uzvaru beidzies Bal
tijas atklātā čempionāta fināls
stenda šaušanā, informē Latvijas
Šaušanas federācija (LŠF).

Apaļajā stendā par Baltijas
čempionu kļuva Upelnieks, fi
nālā aiz sevis atstājot Lietuvas
sportistu Ronaldu Račinski.
Latvijas sportistam Kasparam
Avenam tika trešā vieta. Junioru
konkurencē apaļajā stendā Bal
tijas čempiona godā tika Lauris
Pēteris Vējš, bet trešajā vietā –
Roberts Ķēniņš. Komandu vēr
tējumā Latvijas apaļā stenda
komanda ierindojās trešajā vietā.
Tranšeju stendā viss pirmais
trijnieks tika Igaunijas sportis
tiem. Pirmajā vietā ierindojās
Andress Kulls, otrajā – vecmeistars Haiki Jānsalu, bet trešajā –
Aili Pops. Labākais no Latvijas
sportistiem bija Atis Vēveris,
kuŗš finālā ierindojās piektajā
vietā.
Junioru konkurencē tranšeju
stendā labākais bija Kārlis Jur
genovskis, trešajā vietā ierin
dojās Leons Kļaviņš.
(Turpināts 20. lpp.)

PĒRK
Māju vai lauku viensētu.
Tālr. +371 27603515.
Tālr: 973-746-3075

PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;
A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net
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Pēteri Bolšaiti atceroties
Atmiņu pieraksts

ULDIS ROZE
Pēteris lives at 29 Lāčplēša iela
Riga, just off Krišjānis Barons
iela, a 2-block walk from our
building. A guard unlocks the
elevator that takes us up to the 3th
floor and Pēteris’ apartment. He
greets us at the door, and introduces us to his housekeeper who
makes coffee for us and serves the
pastries cut up on a plate.
The Second Law of Thermody
namics has done its entropic
work on our old friend. The reason he is unable to meet us at the
corner café as before is because
he is no longer steady on his feet.
As he moves around his small
apartment, he must hold on to a
table or wall. But age has not
touched his mind – he is the
same sparkling, worldly personality he has always been.
On first meet at the door, he has
introduced me to his housekeeper as a world expert on porcupines. The lady wants to know if
the animals are edible. They are, I
assure her, and show her a photo
from the Junge LV Bakery we
shopped in: a tray of small chocolate and cream cupcakes called
Ezītis (hedgehog), price 0.68 EU.
We sit down around a table in
the living room and spend an
hour and a half laughing, talking, telling stories. His English is

2021. gada 25. septembris – 1. oktobris

impeccable (as are his German,
Spanish and Latvian).
The walls of the apartment are
crowded with paintings, prints,
and bookshelves. I ask about a
small, colorful painting that suggests a mountain village in
Bavaria. He tells me it is the
town of Trujillo, in the mountains of Venezuela, where he and
his mother settled in 1947 after
arriving from a DP camp in
Germany. The painting is the
work of Vera Shpickova, who
was a friend of the family, and
Pēteris remembers the birth of
this specific painting. He had
been walking through the town
with Vera when she stopped and
declared she had to paint the
scene in front of them: houses
with red-tiled roofs crowded
along a mountainside, larger
mountains in the background, a
church tower rising in the center.
Some 20 years later, when
Pēteris had moved to the US
while his mother had remained
in Trujillo practising dentistry,
Pēteris called her and asked
whether there were any paintings by Shpickova available for
sale. His mother visited the artist’s studio and reported a single
painting left. “Buy it!” Pēteris
ordered. When the painting

arrived, he recognized the scene
of its creation, and the act of its
painting. Two weeks later, Vera
Shpickova died.
I tell Peteris about my name
day, and the visit of Uldis Roze.
He tells me our name days are
only 5 days apart – Pēteris comes
on June 29. He claims name days
are celebrated more widely in
Latvia than birthdays, because
few people know one’s birthday,
while everyone knows the name
day – it’s specified in the calendar. On a name day, everyone is
free to visit. Pēteris recounts
covering his table with a heap of
edibles; so many people came
the table was left bare.
Pēteris tells us the story of St.
John’s Night, or Līgo Festival.
The celebration dates to pagan
times, when it was the celebration of the summer solstice. But
instead of being celebrated on
June 21, the night today is celebrated on June 23, after the
Church co-opted the celebration
and moved it to John’s names
day (St. John for the church). It is
said that it always rains on St. John’s
day, and this year was no exception. There is an explanation.
The patron saint of Riga is St.
Peter, as demonstrated in the
name given to the city’s tallest

church spire. Riga was built by
Germans, and June 29 had been
their day of celebration. When
Latvians began to flood into
Riga, they brought their customs
with them, and the dominant celebration became the Ligo Festival,
held on St. John’s night. But Peter,
who sits in Heaven, resents displacement from his day of honor,
and dumps rain on celebrants of
the interloping saint.
I tell Peteris about our research
into the Roze (paternal) family
tree, and the continuing research
into the Petersons/Licis (maternal) tree. Peteris, who has
recently published his autobiography
(Petera
Peripetijas,
Jumava 2017), describes his own
paternal and maternal lines.
His father’s tree is very short. It
begins with his paternal grandfather, in Lithuania. The grandfather came from Palanga, today
Lithuania’s largest port, but in
the 19th century a part of the
Latvian western coast. Grand
father Bolsaitis married the illegitimate daughter of Graf Von
Behr, a Baltic German. Their
son, Pēteris’ father, became an
officer in the Latvian army,
formed in 1918. He was deported to Siberia by the Soviets in
1941 and shot in 1942.

His mother’s identifiable family is much larger. The family
holds an annual get-together at
which the family tree, drawn on
a large canvas tacked to the side
of a barn, gets updated with
notations of new births, deaths,
and marriages.
The original surname of his
mother’s family was Kārkliņš
(Little Willow). A subgroup of the
family, which included his mother,
changed their surname to
Grīnbergs. His mother’s Nazi-era
passport lists her as “Elsa Bol
schaitis geb. Grunberg, not Jewish”.
After the murder of his father, it
was his mother who held the family together, fleeing the Russians in
1944 and bringing it to Venezuela
after the end of the war.
We talk about the difficulty of
translating Latvian into English.
Pēteris feels English is emotionally constrained, as demonstrated by its lack of diminutives.
Steph counters that the English
lack of inflections and lack of
noun genders makes it easy to
use. True, answers Pēteris, but
the utility of English is apparent
only in science. For emotional
nuance, the language is a difficult one. We embrace warmly as
we leave, and hurry to our next
appointment.

dienu pulksten 10:00. Paralēli
pieejami sprediķu ieraksti drau
dzes Youtube kanālā (mek
lē
šanas atslēgas vārds “Latviešu
Apvienotā draudze Kalamazū”
– Pļaujas svētku dievkalpojums 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 mācī
tājiem latviešu un angļu valodā
plkst. 10:00. Par datumiem
sazināties ar draudzes pr. Kārli
Indriksonu, tālr.: 402-7303427, e-pasts: kindriks@aol.
com. Pensionāru saiets katra
mēneša otrā ceturtdienā plkst.
11:00 sabiedriskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. notiek Holy Transfigu
ration Romanian Orth. Church,
2 Winter St., Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr. 413-568-9062.
16. oktobrī plkst. 11:00
Pļaujas svētku dievk. ar seko
jošu rudens bazāru un loteriju. Māc. Igors Safins.
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213),
tālr.: 414-258-8070. Māc. Jānis
Ginters ālr: 2607975695 Drau
dzes priekšnieks: Andrejs Junge
tālr: 414-416-6157 Dievk. no
tiek svētdienās 10:00.

Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407).
Mineapoles-St. Paulas lat
viešu evaņģeliski luteriskās
draudzes video dievkalpojumi
notiek katru nedēļu, tos var
skatīties mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvie
nī
bas/Tervete ev. lut. dr.: Trinity
Latvian Church (P.O. Box 39,
Station NDG, Montreal QC
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700.
www.draudze.org vai www.tervete.org. pr. Jānis Mateus tālr.:
514-4812530, e-pasts: prez@
draudze.org.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: (Latvian
Lutheran Church, P.O. Box.
1008, Maplewood, NJ 07040)
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.
3. oktobrī 11:00 Pļaujas
svētku dievkalpojums ar diev
galdu Priedainē.
17. oktobrī 11:00 Dievkal
pojums Priedainē.
Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. 254 Valentine
Ln, Yonkers NY.
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville
NY.
St. Andrew bazn. 335 Rey
nolds Ave, Parsippany NJ.
Seafarers. 123 East 15th
Street, New York, NY.
Priedaine. 1017 State Rte 33,
Freehold NJ. 19. septembrī 10:30
Salā, māc. Saliņš. 26. septembrī
10:30 Salā, māc. Saliņš, seko
Pļaujas svētku sarīkojums.
(Turpināts 19. lpp.)

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa
zināties ar sarīkojumu un diev
kalpojumu rīkotājiem, precī
zējot, vai paredzētie sarīkojumi
notiks, vai tie ir atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa:
www.seattlelatviancenter.com.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu
biedrība (5220 Brittany Dr. S,
Apt. 1410, St.Petersburg, FL
33715), tālr: 727-827-2338.
Facebook lapa, lūdzam sekot
mūsu jaunajai lapai “Latviesu
Biedriba St. Petersburg FL”.
Sīkāku infomāciju par pasāku
miem var uzzināt Biedrības
Facebook lapā vai, zvanot Dacei
Nebarei. Tel: 917-755-1391.
VAŠINGTONA, DC
Sestdien, 16.oktobrī plkst
10os no rīta (reģistrācija 9.00)
NOVUSA TURNĪRS Latvijas
vēstniecībā ASV (2306 Mass.
Ave, NW, Washington, DC
20008). Dalībniekiem lūgums
apstiprināt dalību līdz 7.oktobrim sūtot e-pastu: embassy.
usa@mfa.gov.lv vai zvanot
(202) 328-2863.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00,
Info: 514-992-9700. www.tervete.org.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.word-

press.com, ZKLB sekr. un nās 10:00. Seko sadraudzības
informāc.daļas vadītāja Una stunda.
Veilande tālr.: 408-813-5104,
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
e-pasts: una.veilande@gmail.com. dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
DIEVKALPOJUMI
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Bostonas latv. ev. lut. Trim Info: Ilze Folkmane Gibbs,
das dr: (58 Irving st, Brookline e-pasts: folkmane@hotmail.com
MA 02445). Info: 617-232- Info: Andrejs Jugs, tālr.: 5615994, e-pasts: bostonas-trim 447-9050. Dievk. notiek 14:00.
dasdraudze@gmail.com, tālr: Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas
617-232-5994. Māc. Igors Safins. galda!
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts:
Dienvidkalifornijas latv. ev.
igorssafins@gmail.com.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas Dr., Los Angeles CA 90039).
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Džamaikpleinas Trīsvienī
Chicago IL 60634), tālr.: 773- bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian
725-3820; e-pasts: cianasdrau Congregational Parish of Norton
dze@gmail.com;www.facebook. (2 W Main St, Norton, MA
com/ Čikāgas-Ciānas draudze 02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
2550-4389-7965-234. Dievk. no ar dievg. Kalpo mācītājs Dr.
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. Jānis Keggi, draudzes sekretāre
kafijas galds. Māc. Gundega Zigrida Kručkova, tālr.: 617Puidza, tālr. birojā: 773-736- 323-0615.
1295; mājās: 708-453-0534,
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
E-pasts: puidza@yahoo.com.
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Road, Newtown Square, PA
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 19073), tālr.: 610-353-2227.
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: Māc. Gija Galina.
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei
Lūdzu ievērot – sākot ar 11.
manis. Dr.pr. Uldis Pūliņš. jūliju dievkalpojumi sāksies va
Dievk. notiek svētdienās 10:00. saras laikā plkst. 10:00 no rīta.
Pēc dievk. kafijas galds.
Grandrapidu latv. ev. lut.
Čikāgas latv. baptistu dr: dr.: Faith Lutheran Church.
(820 Ontario St, Oak Park, IL 2740 Fuller Ave NE, Grand
60302). Māc. Oļģerts Cakars. Rapids MI 49505. Tālr: 616Tālr.: 708-383-5285.
361-6003. Māc. prāv. Ilze
Denveras latv. ev. lut. dr.: Larsen, tālr: 269-214-1010. Dr.
(10705 West Virginia Ave, Lake pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616wood, CO 80226). Birojs atvērts 975-2705. Dievk. notiek 2x
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00. mēnesī 10:00. Pēc dievk.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. kafijas galds.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
Kalamazū latv. ev. lut. apv
dievk. sadraudzība.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
Detroitas Sv. Paula latv. ev. mazoo MI 49006). Māc. Aija
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile Graham. Latviešu ev. lut. apvie
Road, Farmington Hills, MI notā draudze notur klatienes
48334). Dievk. notiek svētdie dievkalpojumus katru svēt
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
13:30 St. Andrew ar Svēto
vakarēdienu, māc. Saivars.
Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester
NY 14618).
Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI
48602).
Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson,
mob. (269) 2675-330. Kontakt

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

LĪDZJUTĪBA

Izsakām visdziļāko līdzjutību Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalieŗa, latviešu sabiedriskā darbinieka, bijušā ALA un
PBLA vadītāja Jāņa Kukaiņa ģimenei un tuviniekiem,
izcilo Latvijas patriotu mūžībā pavadot. J. Kukaiņa
bagātais mūžs kalpos par iedvesmu daudziem, un viņa
neatsveŗamais ieguldījums latviskās dzīves stiprināšanā
paliks dziļā piemiņā.
Latvijas vēstnieks Vašingtonā Māris Selga un
Ņujorkā Andrejs Pildegovičs

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība un
Okupācijas mūzeja saime sēro un izsaka
līdzjutību tuviniekiem, draugiem,
līdzgaitniekiem par

Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO
63119). Dievk. vadīs Māc. Dace
Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.:
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125).
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts: cilnis@earth
link.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org.
Dievkalpojumi Sietlā ir
atsākušies klātienē.
26. sept. Dievkalpojums.
3. okt. Dievkalpojums.
10. okt. Pļaujas svētku diev
kalpojums. Pēc dievkalpojuma
mielasts Latviešu nama zālē.
17. okt. Dievkalpojums.
24. okt. Dievkalpojums.
31. okt. Reformācijas svētki.
Dievkalpojums.
Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church
(35 Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda Snie

Izsakām līdzjutību Jāņa Kukaiņa
piederīgajiem un laikabiedriem,
viņam dodoties Mūžībā. Jāni piemiņā
paturēsim kā grodu sadarbības partneri,
kas augstā godā turējis Latvijas brīvību,
tās attīstību un visas pasaules latviešu intereses.
Bija gods sadarboties kultūras vērtības –
Dziesmu un deju svētku tradīcijas
saglabāšanā un tālāknodošanā.
Latvijas Nacionālā kultūras centra komanda

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

JĀNIS KUKAINIS
Dzimis 1943. gada 12. jūnijā Rīgā,
miris 2021. gada 15. septembrī Kalamazoo, ASV

Ir tikai viena Latvija,
un citas nav nekur.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU CENTRĀLĀ VALDE

(Andrejs Eglītis)

Dieva mierā aizgājusi

ANITA TĒRAUDA,
dzimusi CAUNE

Dzimusi 1933. gada 14. novembrī Balvos, Latvijā,
mirusi 2021. gada 15. septembrī Frederikā, Merilandē.
Jēzus Kristus saka: "Kas manus vārdus dzird un tic Viņam, kas mani ir sūtījis,
tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesāt, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā."
Jāņa ev. 5:24
Tuvāka informācija par piemiņas dievkalpojumu sekos.

Mīļa draudzene un klases biedrene

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība
un Okupācijas mūzeja saime sēro un izsaka
līdzjutību tuviniekiem par

BIRUTA DZENIS,
dzimusi ARAJUMS

JĀŅA KUKAIŅA

(12.06.1943-16.09.2021.),
ilggadēja Okupācijas mūzeja drauga un
dāsna atbalstītāja, aiziešanu Mūžībā.

kom. pr. Maija Sukse, tālr.:
4162214309.
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: 400 Hurley Avenue,
Rockville, MD 20850 – 3121.
Tālrunis: 301-251-4151, epasts:
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-3023270). Draudzes priekšniece
Dace Zalmane. Svētdienas diev
kalpojumi sāksies plkst. 11:00.
Trešdienās svētbrīžu laiks paliek nemainīgs – plkst. 10:00.
Pieslēgšanās norādes ir atrodamas draudzes mājas lapā.

Dieva mierā aizgājis sabiedriskais darbinieks,
ilggadējais PBLA priekšsēdis un uzticīgs draugs DV organizācijai

PĒTERA BOLŠAIŠA

(12.07.1937-11.09.2021.),
ilggadēja Okupācijas mūzeja biedrības
biedra, valdes priekšsēža un atbalstītāja,
aiziešanu Mūžībā.
No sirds novērtējam Pētera patieso interesi
Latvijas vēstures jautājumos un
vērīgo finanšu pārraudzību OMB.

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 svētdienās
2 pm: Bībeles stundas svēt
dienās, 2 pm: 3. oktobrī – Pļau
jas Svētku Dievkalpkojums 26.
septembrī, 17. oktobrī, 10. ok
tobrī, 24.oktobrī, 31. oktobrī.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohns
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš
(adrese: 40 Hollyberry Trail,
North York ON M2H 2S1), tālr:
6479865604, E-pasts: grietins@
gmail.com.
Prieksnieks: Kārlis Vasarājs,
Pr. vietn. Sibilla Korule. Dāmu

Jo augstāk pacelies
Pār ikdienu un sāpēm,
Jo spožāk atmirdz
Dieva gaismas stars...
Paulīne Zalāne

Dzimusi 1933. gada 12. maijā Rīgā,
mirusi 2021. gada 3. septembrī Rīgā
Mīļā piemiņā paturēs
GUNTA TURKA

LAIKS

20

2021. gada 25. septembris – 1. oktobris

SPORTS
(Turpināts no 17. lpp.)

Briedis nemaina
svara katēgoriju un
cīnīsies Rīgā

Latvijas bokseris Mairis
Briedis pēc ilgāka pārtraukuma 300. vietā un iepriekš spēlēja
oktobrī atkal kāps ringā, oktobŗa Nacionālās Kolledžu sporta aso
vidū aizvadot cīņu Arēnā Rīga.
ciācijā (NCAA). Latvijas tenisistei vajadzēja stundu un 46 mi
nūtes, lai izcīnītu uzvaru – 6:2,
4:6, 6:1. Ceturtdaļfināla spēlē
Ostapenko ar rezultātu 7:6 (8:6),
6:2 pārspēja Alizē Kornē no
Francijas. Turpinājumā Osta
penko, kas WTA rangā ieņem
30. vietu un šajā turnīrā izlikta ar
trešo numuru, ar 6:1, 7:6 (7:4)
pieveica 48. pozicijā esošo un
Luksemburgā ar septīto numuru
spēlējošo Krievijas Tenisa fede
rācijas (FTR) pārstāvi Ludmilu
Samsonovu un iekļuva otrajā
Briedis 16. oktobrī Arēnā Rīga finālā šosezon. Finālā Ostapenko
pirmajā smagajā svarā (Cruiser ar rezultātu 3:6, 6:4, 4:6 zaudēja
wight) cīnīsies pret vācieti Ar dānietei Klārai Tausonei, neaiz
tūru Mannu.
stāvot pērn izcīnīto titulu.
Ostapenko WTA rangā ieņem
30. vietu un šajā turnīrā bija
izlikta ar trešo numuru, bet
viņas pretiniece ir 70. pozicijā.
Turnīru Latvijas pirmā rakete
noslēdza ar 180 WTA vienspēļu
ranga punktiem. Plānots, ka
sezonu turpinās nā
Latvija Deivisa Ostapenko
kamnedēļ, piedaloties Ostravas
kausa duelī zaudē WTA 500 serijas turnīrā.

Turcijai – 0:4

Latvijas vīriešu tenisa izlase
Deivisa kausa Pasaules otrās
grupas duelī zaudēja Turcijas
tenisistiem. Turkiem ierindā ir
visi spēcīgākie, kamēr Latvijai
no labākajiem trūka otrās ra
ketes Mārtiņa Podžus (pasaules
ranga sarakstā 466. vietā), Kārļa
Ozoliņa (961.), kā arī vēl triju
pasaules rangā esošo tenisistu.
Latviju vienspēlēs pārstāvēja
pašmāju pirmā rakete Gulbis
(196.) un nomināli trešais nu
murs, profesionālajā tenisā zem
Vācijas karoga startējošais Štrom
bachs (671.). Vispirms Štrom
bachs zaudeja Turcijas izlases
līderim Čelikbilekam (170.) ar
6:7 (4:7), 4:6, bet pēc tam Gulbis
ar 4:6, 1:6 zaudēja Ilkelam (176.).
Ernests Gulbis un Roberts
Štrombachs dubultspēlē ar 6:2,
3:6, 4:6 zaudēja Altam Čelikbi
lekan un Cemam Ilkelam, Lat
vijai nonākot iedzinējos ar 0:3.
Tā kā dueļa iznākums jau bija
skaidrs, abu izlašu vadošie tenisisti vairs laukumā nedevās do
dot iespēju citiem sportistiem.
Otrās dienas pirmajā vienspēlē
rangā nesošais Edgars Manušis
ar rezultātu 1:6, 2:6 zaudēja
turkam Ergi Kirkinam (ATP
311.), kuŗš savai izlasei panāca
4:0. Ceturto vienspēli izlases
nolēma neaizvadīt. Pēc zaudē
juma Latvijas izlasei nākamajā
gadā būs jācīnās par vietas
saglabāšanu otrajā grupā.
***
Latvijas tenisiste Jeļena Osta
penko Luksemburgas WTA 250
serijas turnīra otrajā kārtā ar
rezultātu 6:2, 4:6, 6:1 pārspēja
Nīderlandes tenisisti Arianni
Hartono.
Pasaules rangā 30. vietā esošā
Ostapenko pirmo reizi spēkojās
ar Hartono, kuŗa rangā atrodas

pareizs,” skaidroja Pļaviņš.
Mārtiņš Pļaviņš: “Mans mērķis
ir tikai olimpiskās spēles. Citu
mērķu man vairs nav. Tikai tādēļ
palieku sportā. Pēc trim gadiem
man būs 39 gadi, ceru būt labā
formā, bet vajadzētu blakus
kādu, kuŗš grūtā brīdī pavilktu.
Tagad es jaunajam pāriniekam
iedošu vairāk, bet vēlāk jau
vajadzētu būt otrādi. Varbūt
jāizvēlas kāds, kuŗš ir mazliet
īsāks, bet ātrs un ar labu kopējo
spēli. Katrai komandai ir savi
plusi un mīnusi. Ja blakus ir
pārinieks ar labu servi, kuŗš var
ielikt četrus “eisus”, tad bloks
vispār nav vajadzīgs. Noturi
serves uzņemšanu un labs va
riants. Man jāskatās, kuŗš pēc
trim gadiem varētu būt labs
spēlētājs. Kaut kādas kandi
dā
tūras ir, bet vēl ar treneri jārunā.”

3x3 basketbols

Latvijas 3x3 basketbola komanda Rīga, kuŗas sastāvā spēlē
Kārlis Pauls Lasmanis, Guntars
Strāķis, Agnis Čavars un Artūrs
Strēlnieks, Čechijā notiekošajā
Pasaules tūres Prāgas Masters
posmā uzvarēja savā grupā, iz
cīnot divas uzvaras. Pirmajā spēlē
B grupā Rīga ar 21:14 uzvarēja
Krievijas komandu Runa. Rezul
tātīvākais Latvijas komandas
rindās ar 11 punktiem bija Las
manis. Otrajā spēlē Rīga ar 21:19
bija pārāka par Serbijas klubu
Pirot. Arī šajā spēlē rezultā
tī
vākais bija Lasmanis, gūstot as
toņus punktus (attēlā).

Pļaviņš un Točs šķiras, Pļaviņš
meklēs citu partneri
// FOTO: Delfi
Latvijas plūdmales volejbolisti
Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs
pēc savas sadarbības pārtrauk
šanas uzsver, ka viņi šķiras kā
draugi, jo vairs nav pārliecināti
par iespējām progresēt, spēlējot
kopā. Pļaviņš/Točs paziņoja, ka
pēc Pasaules tūres fināla oktobrī
viņi pārtrauks savu sadarbību.
“Šķiramies kā draugi, nekādas
nepatikas nav, bet dažreiz labāk
izšķirties. Mums ar Mārtiņu ir
normālas attiecības. Bija vieno
šanās spēlēt kopā līdz olimpis
kajām spēlēm, to mēs izdarījām
un sasniedzām arī rezultātu,”
LVF citē Toča teikto. “Pirmajos
turnīros bija augšupeja, pēc tam
varbūt vairs negāja tik labi, bet
tagad ir izaicinājumu laiks.
Dažreiz viss jāpamaina, lai ne
iestagnē un viss iet uz priekšu.
Uz pārmaiņām jāskatās no gai
šās puses, tāpēc skatos pozitīvi.
Domāju, ka turpinājumā arī
sparingosim un aizvadīsim kādu
treniņu kopā.”
36 gadus vecais Pļaviņš stāstīja,
ka, neraugoties uz savu vecumu,
viņš ir gatavs jauniem izaicinā
jumiem, cīnoties vēl trīs gadus,
lai tiktu uz Parīzes Olimpiskajām
spēlēm. “Ceļazīmi uz olimpiska
jām spēlēm izcīnījām 2019. gadā,
bet kopš tā laika mums bija
lejupslīde. Šogad rezultāti bija
švaki, to varēja norakstīt uz
traumām, bet emocionāli kaut
kā likās… Vēl šodien ar Edgaru
runājām, viņš teica, ka lēmums

Ceturtdaļfinālā Rīga spēlēja ar
D grupas otro komandu. Rīdzi
nieki zaudēja Lietuvas vienībai
Utena”ar rezultātu 18:20 un ne
iekļuva pusfinālā. Spēles sākumā
Rīgas vienībai izdevās gūt četru
punktu pārsvaru (7:3), taču Lie
tuvas basketbolisti, atspēlējot
zaudētos punktus, vairs neļāva
Latvijas vienībai izvirzīties vadībā.
Utena veica 11:1 izrāvienu, pa
nākot rezultātu 14:8. Turpinā
jumā Rīga spēja atspēlēt sešu
punktu deficitu un vēlāk panāca
neizšķirtu 18:18, taču spēles iz
nākumu noteica Strēlnieka pie
zīme 0,8 sekundes līdz spēles
beigām. Tā kā bija sasniegta pie
zīmju norma, lietuviešiem bija
iespēja mest divus soda metie
nus. Igns Razutis realizēja abus
soda metienus un ieveda lietu
viešus pusfinālā.

Latvijas spīdvejisti
izcīna vietu Nāciju
kausa finālā

Andžejs Ļebedevs (pirmais no
labās) // FOTO: SCANPIX/EPA
Latvijas komandai 18 punktus
atveda Ļebedevs, 14 punkti bija
Mihailovam, bet divi punkti
Gustam. Ar 34 punktiem Latvija
ieņēma otro vietu aiz 35 punktus
guvušās Austrālijas, abām uzreiz
nodrošinot vietu finālā.
Francijai bija 30 punkti un
Vācijai 27 punkti. Abas izlases
pārbraucienā cīnījās par pēdējo
ceļazīmi uz finālu, ar rezultātu
5:4 uzvarot Francijai. Aiz pirmā
četrinieka palika Krievijas Moto
sporta federācijas komanda,
Italija un Ukraina.

Riteņbraukšana

Latvijas riteņbraucējs Toms
Skujiņš izcīnīja 24. vietu, Emīls
Liepiņš finišēja 37. vietā, un
Mārtiņš Pluto ieņēma 98. vietu
Beļģijā notikušajās vienas dienas
sacensībās Primus Classic (UCI
kat.1.Pro).Šajās sacensībās sportisti veica 197,7 km gaŗu distanci
paugurainā distancē.
***
Latvijas riteņbraucēja Dana
Rožlapa Brigē izcīnīja 28. vietu
pasaules čempionāta individuā
lajā braucienā. Uzvarēja nīder
landiete Ellēna van Deika. Pa
saules meistarsacīkstēs riteņbrau
cējas veica 30,3 km gaŗu distanci
ar finišu Brigē. Rožlapa šo distanci veica 39 minūtēs un 43
sekundēs, kas deva 28. vietu 49
startējušo sportistu konkurencē.

Dana Rožlapa
Visātrāk šo distanci – 36 mi
nūtēs un piecās sekundēs –
nobrauca van Deika, 2013 gada
čempiones titulam pievienojot
vēl vienu zelta medaļu. Viņa ir
arī 2016. gada vicečempione un
2018. gada bronzas medaļas
laureāte.

Dāmu futbols

Latvijas sieviešu futbola izlase
Liepājā 2023. gada Pasaules kausa
(PK) kvalifikācijas cikla pirmajā

Latvijas spīdveja komanda ar
Andžeju Ļebedevu, Oļegu Mi
hailovu un Franci Gustu sastāvā
Daugavpilī izcīnīja vietu Nāciju
kausa finālā, kas norisināsies pēc
Pie Austrijas vienības vārtiem
mēneša Mančestrā.

spēlē ar rezultātu 1:8 (1:2) zau
dēja Austrijas vienībai. Vārtus
Latvijas izlases labā guva Vik
torija Zaičikova.
Latvijas futbolistes kvalifikā
cijas D apakšgrupā tiksies vēl ar
Angliju, Ziemeļīriju, Ziemeļma
ķedoniju un Luksemburgu. Ko
mandas galvenais treneris ir
Romāns Kvačovs. Iepriekš viņš
ir vadījis sieviešu U-17 un U-15
izlases, kā arī vairākus gadus
bijis nacionālās izlases galvenā
treneŗa asistents.

Andreja
Rastorgujeva
klupiens

Latvijas biatlonists Andrejs
Rastorgujevs uz 18 mēnešiem ir
atstādināts, jo viņš pretēji antidopinga noteikumiem vairāk
kārt nebija sniedzis informāciju
par savu atrašanās vietu, 17. sep
tembrī paziņoja Starptautiskās
sporta arbitrāžas tiesas (CAS)
Antidopinga nodaļa.

Andrejs Rastorgujevs
Soda termiņa atskaiti Rastor
gujevam sāka no 2021. gada 11.
marta. Latvijas vīriešu biatlona
līderim ir iespēja 21 dienas laikā
CAS Antidopinga nodaļas lē
mumu pārsūdzēt CAS arbitrāžā.
Ja sods paliks spēkā, dalība
2022. gada Pekinas Ziemas
olimpiskajās spēlēs Rastorguje
vam ies secen. Rastorgujevam
arī anulēja visus rezultātus, kas
sasniegti kopš 2020. gada 1. jūlija,
tādējādi Rastorgujevs zaudēs
Eiropas čempiona titulu indi
viduālajā distancē. Latvijas biatlonistam ir 21 diena, lai pārsū
dzētu piespriesto sodu.
Biatlona integritātes organizā
cija (BIU) martā Rastorgujevu
provizoriski atstādināja no da
lības sacensībās iespējama antidopinga noteikumu pārkāpuma
dēļ. Par antidopinga noteikumu
pārkāpumu sportistam uzskata
arī informācijas nesniegšanu par
savu atrašanās vietu, jo tas var
traucēt dopinga kontrolei.
Pieņemto lēmumu BIU iz
skaidroja ar apstākli, ka Rastor
gujevs 12 mēnešu laikā trīsreiz
nav iesniedzis informāciju par
savu atrašanās vietu, ko pieprasa
Pasaules Antidopinga kodeksa
noteikumi. Pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautajiem atlē
tiem īpašā vietnē pastāvīgi jā
sniedz informācija par savu
atrašanās vietu, lai sportisti būtu
pieejami dopinga kontrolieriem.
Pirmo pārkāpumu Rastorgu
jevam konstatēja 2019. gada
oktobrī, bet otro reizi viņš par
savu atrašanās vietu nebija
informējis 2020. gada jūnijā.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

