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Latvijas skautu priekšnieks vad. Jānis Iklavs un Latvijas Gaidu 
priekšniece vad. Agnija Jansone ar Valsts prezidentu Raimondu 
Vējoni

(Turpināts 5. lpp.)

(Turpināts 5. lpp.)

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Vad. MAIJA un JĀNIS ŠĶINĶI

ILZE GAROZA

Skauti un gaidas
Latvijā svin 25 gadu jubileju

Seminārs par Baltijas un Ziemeļvalstu drošību
Drošības eksperti aicina demonstrēt noteiktību un vienotību pret Krievijas agresiju

Jau ir pagājuši 25 gadi, kopš 
1990. gada 24. novembrī Rīgas 
pils Sarkanajā zāle skautu un 
gaidu vadītāji savā konferencē 
pie  ņēma statūtus Latvijas Skautu 
un gaidu centrālai organizācijai 
(LSGCO). Toreiz šīs jaunās or -
ganizācijas vadībā bija galve  no-
kārt pirmskaŗa Latvijas skautu 
un gaidu vadītāji un vadītājas, 
kā arī bijušie skauti un gaidas. 
Pēc divdesmit pieciem darbības 
gadiem ir notikusi vadības maiņa 
un dibinātāju vietā nākuši jau -
nieši, kuŗi sākuši savas skautu un 
gaidu gaitas jau LSGCO rindās.

Piemiņas sarīkojums notika 
2015. g. 28. novembrī Nordic 
Club House telpās, Rīgā, klāt esot 
Valsts augstākām amatpersonām. 
Norisi vadīja Latvijas Skautu 
priekšnieks vad. Jānis Iklāvs un 
Latvijas Gaidu priekšniece vad. 
Agnija Jansone. Pēc visu klāt -
esošo nodziedātās Valsts himnas 
pirmais apsveicējs bija Valsts 
pre  zidents Raimonds Vējonis. 
Savā uzrunā viņš pakavējās pie 
latviešu skautisma un gaidisma 
vēstures caur daudziem gadiem 
un īpaši pateicās latviešu trimdas 
skautu un gaidu kustībām par 
skautu un gaidu darbības tur pi-
nāšanu padomju okupācijas ga -
dos un atgriešanu Latvijā. Tālāk 
viņš uzsvēra skautu un gaidu 
labā darba paražu. Ja katrs skauts 
un katra gaidu veic vienu labo 
darbu katru dienu, tad 800 LSGCO 

biedri veic 800 labos darbus ik -
dienā, kuŗu  kopsumma varētu 
būt pāri par 200 000 katru gadu.

„Tas, ko jūs darāt, ir laba un 
patiesa dāvana Latvijai,” teica 
prezidents. Prezidents vēl mi -
nēja, ka vēsturiski skautu orga-
nizācija ir nedaudz vecāka par 
Latvijas valsti un „tātad jūs bijāt 
vieni no tiem, kas stiprināja val-
stisko ideju un ņēma līdzdalību 
valsts dibināšanā”.

Saeimas priekšsēde Ināra 
Muiž niece, kā arī Izglītības un 
zinātnes ministre Mārīte Seile 
minēja skautu un gaidu pamat-
principus, likumus un solījumu, 
aicināja būt modriem par savu 
tautu un tēvzemi, kas šodien ir it 
sevišķi nozīmīgi.

Aizsardzības ministrs Rai  monds 
Bergmanis pieminēja ģen. Kārli 
Gopperu, kuŗš ar savu stāju, 
drosmi un vadības spējām ie -
dves moja ne tikai strēlniekus, bet 
arī skautus un gaidas.

Šiem apsveikumiem sekoja 
vad. Jāņa Iklāva un vad. Agnijas 
Jansones pārskats par 25 gadu 
darbību fotoattēlos un statistiku. 
Gadu gājumā ir notikušas vis-
maz 53 000 nodarbības, 8000 
so  lījumi un vairāk nekā 600 no -
metnes.

Vadītāji Maija un Jānis Šķinķi 
tika sumināti par visu 25 gadu pa -
līdzību LSGCO, darbojoties par 
Latviešu skautu un Latviešu gai  du 
kustību sakarniekiem ar LSGCO.

Programmas daļā vēl jāpiemin 
vairāku bijušo LSGCO locekļu 
stāstījumi. Tagad viņi ir izauguši 
un strādā savās profesijās: Elīza 
Ēlerte, polītiķe un diplomāte, 
Artūrs Mednis – uzņēmējs un 
marketinga speciālists, Linda 
Krustiņa – strādā par vecmāti, 
Madara Skudra ir pedagoģe, arī 
guntiņa Paulīne Jirgensone. Skauts 
Gustavs Tālmanis iepriecināja 
klātesošos ar saviem nākotnes 

un gaidisma audzināšanas prin-
cipus, kas viņiem noder savās 
profesijās un skolas gaitās.

Turpinājumā sekoja vairāki 
apsveicēji. No Latviešu skautu 
kustības un Latviešu gaidu kus-
tības sveicienus nodeva Latviešu 
skautu priekšnieks vad. Arnis 
Vējiņš:

„Otrā pasaules kaŗa laikā abas 
organizācijas tika likvidētas... Pēc 
kaŗa beigām bijušie vadītāji un 

viņi parcēla savu darbību uz 
Rietumiem – kopā ar latviešu 
bēgļu izceļošanu – un turpina vēl 
līdz šai dienai darboties ASV, 
Kanadā un Austrālijā. Tad, kad 
Latvijā bija iespējams atsākt skau -
tošanu un gaidošanu, 1989. ga  dā 
mūsu kustības varēja uzņemt 
kontaktus ar skautu un gaidu 
dar bības atjaunotājiem Latvijā. 
Sākuma gados daudz palīdzē  -
jām: ar padomiem, vadot vadī tā-
jiem sagatavošanas kursus, sūtot 
inventāru, kas nebija Latvijā pie -
ejams. Pa gadiem mūsu kustību 
locekļi ir piedalījušies daudzās  
LSGCO rīkotās nometnēs un citos 
sarīkojumos. Pēc diviem gadiem 
2017. gadā svinēsim Latviešu 
skautisma simtgadi, Latviešu 
skauti un gaidas pulcēsies Latvijā 
uz LSGCO rīkoto Lielo jubilejas 
nometni. Latviešu Skautu un 
Latviešu Gaidu kustību vārdā es 
apsveicu LSGCO lielajā jubilejā 
un ar visiem panākumiem pa 
šiem gadiem. Novēlu LSGCO tur-
pināt plaukt un zelt.”

No Rīgas Latviešu biedrības 
runāja Guntis Gailītis, kas minēja 
kā Biedrība, tāpat kā skautu un 
gaidu organizācijas, 1940. gadā 
tika slēgta. Juris Ulmanis no 
Eiropas skautu fonda atcerējās 
savas mazskautu gaitas un par 
prieku visiem nosauca maz-
skautu lielo saucienu.

plāniem, arī četri roveri klāstīja 
plānus Latvijas simtgadei „Iede -
dzies par Latviju,” plānojot velo 
un pārgājienu takas visapkārt 
Latvijai. Visi uzsvēra skautisma 

vadītājas, roveri un lielgaidas uz -
sāka jaunas organizācijas bēgļu 
un kaŗa gūstekņu nometnēs – 
Latviešu Skautu un Latviešu Gai-
du kustības. 1940. gadu beigās 

Skandinavu namā Ņujorkā 
2015. gada 4. decembrī nori-
sinājās Apvienoto Baltiešu ko -
mitejas sadarbībā ar Ameri  -
kas latviešu apvienību rīkots 
seminārs par Baltijas un Zie -
meļvalstu drošību un ekono-
misko sadarbību, kuŗā pieda lī -
jās aptuveni 90 dalībnieku no 
dip lomātu, pētnieku, žurnā lis -
tu, uzņēmēju un baltiešu sa  bied-
  risko darbinieku aprindām.

Gatavojoties semināram, 
Ame rikas latviešu apvienības 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs, 
kuŗš rotācijas kārtībā šogad va -
da arī Apvienoto baltiešu ko -
miteju, uzsvēra, ka pašreizējā 

starptautiskajā polītiskajā si -
tuācijā baltiešiem ir jāpieliek 
īpašas pūles, lai nodrošinātu, ka 
Baltijas un Austrumeiropas val-
stu drošība atrastos ASV amat-
personu un polītikas noteicēju 
redzeslokā. “Laikā, kad pasaules 
uzmanība ir pievērsta Islāma 
valsts apkaŗošanai, baltiešiem ir 
svarīgi atgādināt par Krievijas 
agresiju Ukrainā un nodroši-
nāt, ka Baltijas valstu un visas 
Austrumeiropas drošība netiek 
upurēta citu mērķu vārdā,” sa -
cīja Blumbergs. Pēc viņa teiktā, 
Baltijas valstīm ir svarīgi pa -
nākt, lai sankcijas pret Krieviju 
tiktu īstenotas arī turpmāk, bet 

vienlaikus diasporas pārstāv-
jiem ir jāpalīdz baltiešiem mek-
lēt risinājumus, kā mazināt Krie -
vijas atbildes sankciju ietek mi uz 
Baltijas valstu tautsaim nie cību. 

Žurnālists un izdevuma Daily 
Beast vecākais redaktors Maikls 
Veiss (Michael Weiss) seminārā 
pauda uzskatu, ka Krievijas ie -
saistīšanās Sīrijas konfliktā ir 
uzmanības novēršana no Krie-
vijas agresijas Donbasā. Putina 
režīma agresija un avantūrisms, 
paredzams, turpināsies, līdz tas 
nesaredzēs reālu pretspēku sa -
vai rīcībai, prognozē Veiss, pie-
bilstot, ka ne vienmēr NATO 
dalībvalstu līdeŗu nosodīju-

mam, ko tie veltījuši Krievijas 
agresīvajām izpausmēm Eiropā, 
sekojusi reāla, vienota rīcība. 

Tā, patiesībā, esot Krievijas 
taktika – ietekmēt Rietumvalstu 
polītisko eliti un panākt vilci-
nāšanos un lemtnespējību re -
ģio nālo konfliktu tālākas eska-
lācijas gadījumā, paskaidroja 
Igaunijas parlamenta deputāts 
Ēriks Nīles Kross (Eerik-Niiles 
Kross). Situāciju vēl sarežģītāku 
padara samilzusī bēgļu krize 
Eiropā, kas radījusi dom  star pī-
bas un šķelšanos Eiropas Sa  vie-
nības dalībvalstu vidū. Kross se -
minārā pauda uzskatu, ka drau du 
līmenis reģiona dro  šībai pēdējos 

piecos septiņos gados, patiesībā, 
neesot palielinājies. Pa šiem ga -
diem, kopš militārā konflikta Gru-
 zijā, vienīgi esot mainījusies Rie -
tumu sapratne par Putina režīma 
radīto draudu apmēru. Pēc Igau-
nijas parla men tārieša ieskatiem, 
Baltijas valstis kopš neatkarības 
atjau nošanas nav bijušas tik drošā 
stāvoklī, kā tagad, būdamas 
NATO dalībvalstis. Tomēr tas ne -
mazina bažas par tālāko notiku mu 
attīstību Baltijas reģionā, kas tiek 
saredzētas kā vājais posms NATO 
ķēdē un tādēļ potenciāli uzska-
tāmas par Putina tālākas agresijas 
vienu no primāriem mērķiem.
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Lasītājs jautā – 
mēs atbildam   

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

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

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

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com

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 $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 149.00

Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
sešus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00

JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums

US $____________         par_________mēn./___________gadu

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds:_______________________________________

Adrese:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ____________________________

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

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

JAUNA TŪRE!
Braucam uz Portugāli nākamgad

no 3. aprīļa līdz 13. aprīlim.

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2015. gada krāsainajā Ziemsvētku numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 14. decembrim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

241 Kenwood Court, Grosse Pointe Farms MI 48236

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Redakcijai piezvanīja lasītāja 
Inese Osis no Zviedrijas ar jau-
 tājumu, kāpēc Rīgā, Kronvalda 
parkā atklāts piemineklis Tara-
sam Ševčenko (Tarass Ševčen -
ko (1814-1861) ir ukraiņu māk-
sli nieks un dzejnieks, modernās 
uk  raiņu valodas pamatlicējs, 
uk  raiņu kultūras simbols – kā 
mūsu Rainis.) Osis kundzi 
mūsu pa  skaidrojumi neap  mie-
rināja, tā  lab publicējam Lat vi -
jas Zinātņu aka dēmijas prezi-
denta, pieminekļu padomes 
priekšsēža, mākslas vēs turnie -
ka Ojāra Spārīša skaidrojumu 
(no intervijas Latvijas Avīzē 
š. g. 1. dec.):

Avīzes š. g. 21. novembŗa nu -
murā ievietots mans sludinā-
jums (Sēru vēsts) kuŗā, pielieto-
jot „karātavu humoru”, es pie -
minu DV Apvienības Bostonā 
likvidāciju, jo biju tās priekš-
nieks pēdējos piecus gadus.

Diemžēl radusies nepatīkama 
situācija – sludinājums (atva-
das) iespiests ar krusta zīmi, par 

Atklāta vēstule Laika lasītājiem
ko esmu saņēmis negātīvu kri-
tiku. Tāpēc, lai novērstu sev un 
lasītājiem sirdsēstus – paskaid-
roju sekojošo: mans sludinā-
jums, kas tika nosūtīts avīzes 
Sludinājumu daļai, bija bez 
krusta zīmes. 

Liekas, ka zīme radusies avī-
zes Sludinājumu daļā, „labi do -
mājot” darbībā. Vēlreiz pa  skaid-

roju, ka krusta zīmi sludi nājumā 
ievietoja avīzes redak cija.

AIVARS OGA

No redakcijas.
Atvainojamies par pārpra tu-

mu! Arī ceļš uz elli esot bru  ģēti 
ar labiem nodomiem…

Piemineklis Tarasam Ševčenko
// FOTO: Delfi

Lasītāja vēstule

Es varētu piekrist Āboltiņas kundzes izvirzīšanai Ministru 
prezidentes (premjerministres) postenim tikai tad, ja viņa tautai 
atklāti pastāsta, cik tika samaksāts Junkuram par atkāpšanos no 
mandāta un kur pašlaik ir, un ko dara Junkura kungs. Oficiālajai 
versijai, ka viņam būtu ticis piedāvāts un viņš ieņēmis ienesīgu 
amatu Honkongā, neticu.

E. V. UPELNIEKS

„Ukraiņi pasaulei ir dāvinā -
juši aptuveni 150 Ševčenko pie-
 mi nekļu modifikāciju, un tas, 
pēc viņu pašu ziņām, ir visvai-
rāk ti  ražētais ukraiņu tēls. Gri-
bētu atgādināt, ka Ševčenko 
piemi nekļa atklāšanā  Ukrainas 
prem jērs Jaceņuks un Latvijas 
valdības vadītāja Laimdota Srau  -
juma de  monstrēja abu valstu po -
lītisko draudzību. Tāpēc ma  ni 
ļoti aiz  skāra, ka latviešu mediji 
tur vis pār nebija pārstāvēti. It 
kā fakts par Latvijas un Ukrai-
nas drau dzī bas simbolu nebūtu 
uzmanī bas vērts! Bet Latvijas 
ukraiņiem Ševčenko pieminek-
lis ir tāds pats simbols kā lat -
viešiem Brīvības piemineklis. 
Latvijas ukraiņu ko  piena mak-
sāja par šo pieminekli, meklēja 
mākslinieku, saskaņoja visos 
līmeņos. Noskaņot Latvijas sa -
biedrību īgnai reakcijai pret šo 
pieminekli nozīmētu kūdīt pret 
Latvijā dzīvojošo ukraiņu ko -
pienu.”  
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Daces Aperānes CD Skaņas un 
Atskaņas atvēršana 

JĀNIS ANNUSS. Bez nosaukuma, 1978. gads

LAIKA Mākslas kalendārs 2016
"No Klinklāva galerijas dārgumu pūra"

ceļā pie jums!

2016. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $18,00 ................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2.50;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo US $3,50
    par katru nākamo uz to pašu adresi  US $1,50

Kopā...............................                US $........................

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

Adrese .......................................................................................

....................................................................................................

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

Pasaules vējiem, kas brīžiem nemaz nav silti un labvēlīgi, 

pakļauts arī mūsu ilgdzīvotājs Laiks – drukātās preses

lasītāju skaits rūk, līdz ar ko sarūk arī izdošanas budžets. 

Vairs nevaram atļauties kalendāru saviem abonentiem 

piesūtīt bez maksas.

Šogad abonentiem kalendārs netiks piesūtīts.

Kalendārus var iegādāties par USD 18,–

plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Rīgas Latviešu biedrība, tās 
Mūzikas komisija un Latvijas 
Komponistu savienība laipni ie -
 lūdz interesentus 2015. gada 22. de -
cembrī plkst. 19.00 Rīgas Lat vie-
šu biedrības Zelta zālē noklau-
sīties koncertu "Daces Ape rānes 
CD Skaņas un Atskaņas atvēr-
šana un Latviešu komponistes 
klavierēm". Pro gram mā Daces 
Aperānes, Ilonas Breģes, Lū  -
cijas Garūtas, Selgas Men-
ces, Indras Rišes skaņ darbi. 
Mūzicēs Diāna Zand berga. 
Komponistes Daces Ape  rā nes 
un Rīgas Latviešu bied rības 
Mūzikas komisijas priekš sē dē-
tāja, mūzikologa Arvīda Bo -
mika uzrunas. (www.rlb.lv)

Decembrī ierakstu kompā-
nija SKANI sadarbībā ar Latvi-
jas Mūzikas informācijas centru 
izdod Daces Aperānes klavieŗ-

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS MŪZIKAS KOMISIJA

iekšējo mūziku. Mans kompo-
zicijas process sakņojas šīs 
iekšējās mūzikas uztverē un 
tālākveidē. Es esmu dziļi pa -
teicīga Diānai Zandbergai par 
aicinājumu komponēt daudzus 
klavieŗdarbus viņas koncert-
pro grammām un par viņas pār-
likumiem klavierēm solo no 
manām kompozicijām divām 
klavierēm un citiem sastāviem. 
Diānas niansētās, kvēlās un vir-
 tuozās interpretācijas man bijis  
brīnišķīgs iedvesmas avots, tā -
pat kā viņas lielā uzticība ma -
nam klavieŗmūzikas albumam 
– Skaņas un atskaņas.” Tā izsa-
cījusies Dace Aperāne. Kon-
certu atbalsta Valsts Kultūrka-
pitāla fonds un Latvijas Kom-
ponistu savienība.

Dace Aperāne dzimusi 1953. ga -
dā Vinipegā, Kanadā, latviešu 

gradu mūzikā. 1977./1978. gadā 
studēja kompoziciju pie Dāvida 
Lobu Mannes mūzikas kolledžā 
Ņujorkā, bet 1978. gadā mūzi-
kas teoriju un kompoziciju Fon-
tenblo vasaras skolā Francijā 
pie Nadjas Bulanžē un Luīzes 
Talmas. 1978. gadā Dace Ape-
rāne turpināja kompozicijas stu-
dijas Hantera kolledžā Ņujorkā 
pie Mairona Finka. Šo mācību 
iestādi viņa absolvēja 1980. ga -
dā ar maģistra gradu.

Dace Aperāne ir Latvijas Kom -
ponistu savienības (1990) un 
Kanadas mūzikas centra (1993) 
biedre. Kopš 1994. gada viņa 
Latvijā ir Starptautisko latviešu 
jauno mūziķu meistarkursu māk-
slinieciskā vadītāja. No 2005. ga -
da pasniedz mūziku Skārsdeila 
skolu sistēmā Ņujorkā. Saņē-
musi Triju Zvaigžņu ordeni 

nanto raksturu un iekšējo sa -
kāpināto izteiksmi. 

Diāna Zandberga (Baibusa) 
klavieŗspēli mācījusies Eiropas 
Mūzikas akadēmijā Milānā pie 
leģendārā Lazara Bermana, bet 
vēlāk papildinājusies Gra na-
dosa-Maršala akadēmijā Bar-
selonā pie izcilās spāņu pia-
nistes Alisijas de Laročas. Pēc 
maģistra grada iegūšanas Jā -
zepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā profesora Juŗa Kaln-
ciema klasē, viņa turpināja 
studijas doktorantūrā pie profe-
soriem Jeļenas Ļebedevas un 
Sergeja Osokina, 2014. gadā 
iegūstot mākslas zinātņu dok-
tora gradu. Kopš 2015. gada 
Diāna Zandberga ir Jāzepa Vī -
tola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas pieaicinātā docētāja. No 

1996. gada viņa koncertējusi 
Eiropā, ASV un Krievijā gan 
atskaņojot soloprogrammas, 
gan kā soliste ar Šumenas sim-
fonisko orķestri Bulgārijā, Ka -
talonijas simfonisko orķestri 
(diriģents Uve Munds) Palau de 
la Musica Catalana Barselonā, 
Krievijas Valsts simfonisko or -
ķestri Klasika (diriģents Alek-
sandrs Kantorovs) Sanktpēter-
burgā, Bakau filharmonijas sim-
fonisko orķestri un diriģentu 
Frančesko Atardi (Francesco 
Attardi) Rumānijā un Teatro dal 
Verme prestižajā koncert ciklā 
Serate Musicali Milānā (Itālija). 
Pianiste pirmatskaņojusi vai rā-
kus desmitus dažādu kompo-
nistu klavieŗdarbu un viņas 
spē  le ieskaņota piecos CD albu-
mos.

(2001) un pirmo Latviešu mū -
zikas balvu (2007) par latviešu 
mūzikas koncertu veicināšanu 
pasaulē, kā arī par jauno mūziķu 
prasmju un saskarsmes izkop-
šanu regulārās starptautiskās 
vasaras nometnēs un meistar-
kursos Latvijā. Dace Aperāne 
saviem solo darbiem klavierēm, 
kameransambļiem, balsij un or -
ķestrim bieži iedvesmojusies no 
latviešu un citu valstu dzejas, 
mākslas un tautas mūzikas. Vi -
ņas kompozicijas ir atskaņotas 
koncertos, festivālos, meistar-
kursos un Dziesmu svētkos 
Kanadā, ASV, Latvijā, Lielbri-
tanijā, Nīderlandē, Ungārijā, 
Vācijā, Krievijā un Meksikā. 
Komponistes mūzikas ieraksti 
atrodami Latvijas Radio archī-
vos, skanējuši Latvijas Radio 
3 Klasika raidījumos, kā arī 
ASV klasiskās radio program-
mās. Kopš 1989. gada Daces 
Ape   rānes mūzika ir daudzu 
Latvijas interpretu repertuārā. 
Notikuši vairāki viņas autor-
koncerti Rīgā (Vāgnera zālē, 
Latvijas Nacionālajā operā, Rī -
gas Latviešu biedrībā), Siguldā, 
Cēsīs un citās Latvijas pilsētās. 
Vairumā Daces Aperānes darbu 
dominē gaiša vai melancholiski 
rāma noskaņa. Kritika atzī mē-
jusi viņas mūzikas maigi diso-

vecāku Mārtiņa un Ilgas Štau-
veru ģimenē. Klavieŗspēli sākusi 
apgūt 11 gados un jau 12 gadu 
vecumā, piedaloties jauno mū -
ziķu kompozicijas klasēs pie Dr. 
Pegijas Sampsones, radījusi pir-
mās kompozicijas – klavieŗ-
darbus un dziesmas.1972. gadā 

mūzikas albumu Skaņas un 
atskaņas (serijā Latvijas Kom-
ponisti) pianistes Diānas Zand-
bergas ieskaņojumā (www.ska-
ni.lv). Tādēļ koncert prog ram-
mā Latviešu komponistes kla-
vierēm plaši pārstāvēta Daces 
Aperānes daudzkrāsainā kla -
vieŗ mūzika, kas pārsteidz ar 
tēlainības diapazonu – no neo-
barokālās askētiskās Saraban-
das un impresionistiski izsmal-
ci nātajām Haikām līdz franču 
šarma caurstrāvotajam veltī ju-
mam šansona dziedātājai Edī tei 
Piafai Mūzikā no baleta “Edīte”. 
Nereti Daces Aperānes mūzikas 
valodā jūtama dažādu tautu 
folkloras ietekme – spāņu fla-
menko melodika un arābu skaņ-
kārtas Divos sapņos, ungāru 
tautas instrumenta cimbalas 
spēles paņēmieni klavieŗ dar bā 
Cimbala, latviešu tautasdziesmu 
intonācijas Trijās noktirnēs. Lai 
izgaismotu latviešu klavieŗ mū-
zikas īpašo krāsu paleti, kon-
certā līdzās Lūcijas Garūtas 
darbiem skanēs arī Maijas Ein-
feldes Albuma lapa, Selgas Men  -
ces Elpojošie akmeņi, kā arī Pa -
sakas, ko komponējušas Ilona 
Breģe un Indra Riše.

“Reizēm man šķiet, ka daba, 
dzeja, māksla, atmiņas un no -
skaņas izstaro ļoti savda bīgu 

CD vāciņš (Evija Kūlmane Rapsodija /fragments/; dizains – 
Gundega Kalendra)

Dace Aperāne
// FOTO: Anna Aperāne

Dace uzsāka kompozicijas stu-
dijas Makgila universitātē Mon-
realā pie Čārlza Pālmera, Brūsa 
Meitera un Braiena Čērnija. 
1976. gadā viņa ieguva bakalau ra 

Diāna Zandberga
// FOTO: Jānis Deinats
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Ņujorkas koŗa Adventa koncerts
“Baltie spārni”

Pārstāvēti visi
Latvijas novadi

LĪGA BALODE
SANDRA KALVE,
Milvoku draudzes priekšniece

(Turpināts 5. lpp.)

ANDA SŪNA COOK

Milvoku jaunā paaudze svin latviskos svētkus

Gaidījām Laimu un Zani Klīvlandē

Gaidījām Laimu un Zani, bet 
nevarējām iedomāties, ka viņu 
priekšnesums mūs tik ļoti 
saviļņos. Nē, tas nebija priekš-
nesums, bet iekļaušanās īpat-
nējā skaņu pasaulē, kas bija kā 
atbalss no mūsu tautas sen die-
nām. Laimas Jansones nepār-
spējamā kokles virtuozitāte un 
Zanes Pērkones vijīgā balss pār-
liecinoši radīja mūzikā jūtu 
pinumu ar jautrām un sērīgām 
šķiedrām. 

Klausītāji padevās dažādu 
izteiksmju virpulim. Pirmās 
brāzmainās kokles skaņas pār-
steidza ar savu spēku. Vai tas 
bija trauksmainais vējš, kas 
pārņēma Klīvlandes draudzes 
nama telpu ar jūras viļņu 
bangām, priežu meža šalkām? 
Pamodās nekad nezudušās 
ilgas, rosmīgi virmojot dzim-
tenes avotos, nebēdīgi klejojot 
birztalu takās un klausoties 
jaunu asnu čukstos. Lūk, alus 
rūgst, un laiks piesist kāju 
mugurdancim.

Zanes balss ietērpa iztēli 
redzamos tēlos. Gana dziesmiņa 
iekrāsoja pļavas dvašu, pavīdēja 
kārtīgā meita Maija un gražīgā 
Paija. Koklē, bāleliņu cirstā no 
kļavas, zem kuŗas dus jūras 

viļņu atstumtā māsiņa, izskanēja 
viņas dvēselīte, un Laimdota 
atgādināja mūsu tautas manto-
jumu. Sīvi, sīvi zīle brēca, pa  re -
ģojot bāleliņu kaŗa gaitas. Val-
gums, kas iezagās daudzu acīs, 

klausoties Div` dūjiņas gan ne -
bija iedomāts, bet īsts.

Laima jau no bērnības dienām 
ieklausījusies kokles skaņās ar 
vēlēšanos tādas radīt pašai. Stu-
 dēdama etnomūzikoloģiju Lat-

vijas Mūzikas akadēmijā, viņa 
tiecās izvilināt iepriekš nedzir-
dētas izpausmes no kokles 11 
stīgām. Nesenā intervijā Beļģijā 
Laima ir nosaukta par kokles 
dievieti.

Ierodoties Ņujorkā, man tika 
teikts, ka šejienes Ziemsvētku 
sajūtai piederas noskatīties ba -
letu  „Riekstkodis”, noklausīties 
Hendeļa „Mesiju” un pašai pār-
liecināties, cik krāšņa ir egle 
Rokfellera centrā. Domājot par 
šejienes latvisko Ziemsvētku 
sajūtu, man saraksta sākumā 
gribas likt Ņujorkas Latviešu 
koŗa Adventa koncertu. Kopš 
septembŗa koris ir cītīgi strā-
dājis mēģinājumos. Tas ir tā, it 
kā mēs mūzikā būtu izaudzē-
juši baltus spārnus un tagad 
koncertā vēlamies tos dāvināt 
tev, klausītāj.

Adventa koncerti ar lielās 
formas darbiem ir Ņujorkas 
Lat viešu koŗa tradicija. Arī šī 
koncerta pamatā ir trīs kantā-
tes. Korim pieder īpaša privi lē-
ģija katrā Ziemsvēku koncertā 

pirmaskaņot kāda laviešu kom-
ponista kantāti. Šogad tā būs 
spožā komponista Artūra Mas -
kata izcilā Ziemassvētku kan-
tāte. Caur smalku estētiku un 
izgaršojamu daiļumu tā ieklāj 
balto ziemas mieru. Otra ir pa  -

saules mērogā slavu guvušā 
Ērika Ešenvalda kantāte “Ziem-
 svētku vakarā”. Ar komponis-
tam raksturīgo vieglumu un gai-
 šumu kantāte vēsta par to, kā, 
savienojoties ar mūžību, Ziem-
svēku naktī vairojas mīlestība. 
Trešās – Uģa Prauliņa kantātes 
“Ziemsvētki jaunajā pasaulē” 
pamatā ir tautasdziesmu me -
lodijas. Rituāla maģija, drastis-
kums, krāsainība ir mūsu folk-
lorai piemītošā enerģija, kuŗas 
apliecinājumā pastāv mūsu 
dzīvinošais spēks. Šī kantāte ir 
Ņujorkas latviešu koŗa ieskaņo-

tajā CD, kuŗš pirms pāris ga -
diem tika iekļauts Rolling Stones  
žurnāla labāko Ziemsvētku al -
bumu desmitniekā. Kā allaž, 
pa  teicoties Ņujorkas štata māk-
slas padomes (NYAC) atbals-
tam, koncertu mūzikāli bagāti-
nās Bronksas kamerorķestris.

Šinī pirmskoncerta noskaņā 
gribam padalīties arī ar mūsu 
koŗa jaunumiem. Mums atkal ir 
vairāki jauni dziedātāji. Pie  mē-
ram, filoloģijas studente Eva 
Vientulis vēl nerunā latviski, bet 
dziedāšana korī viņai ir dzimtas 
sakņu ap  liecinājums. Blakus 
mūsu pa  zītamajiem so  listiem, 
koncertā dziedās arī Jon  keru lat-
viešu skolas skolniece Magnolija 
Garbarino. Vi  ņa sa  ka, ka šobrīd 
visvairāk bauda korī valdošo 
uztīcības gaisotni. Un vēl – Ņu -
jorkas latviešu korim kopš šīs 
sezonas ir jauna mākslinieciskā 
vadītāja. Vārds „jauna” gan īsti 
neiederas, runājot par Lauru un  
kori, kuŗā ir dziedājusi viņa, 
viņas vecāki un bērni un kuŗu 
viņa ir arī diriģējusi. Bet šis 
koncerts koŗa diriģentei Laurai 
Padegai Zamurei ir īpašs, jo 
viņa ir veidojusi un diriģē pilnu 
koŗa koncertprogramu.

Tiksimies svētdien,
13. decembŗa rītā 10:00 

Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes Jonkeru baznīcā 
Adventa koncertā un pēc 
tam arī svētku mielastā

un tirdziņā.

Anda Cook, Zane Pērkone, Jānis Resnis, Ilona Ķīsis, Laima Jansone un Haralds Mazzariņš

Zane ir beigusi Latvijas Uni-
versitāti un studējusi valodas 
Skandinavijā. Viņa ir sadziedā-
jusies ar tādām grupām kā Prāta 
vētra, un piedalījusies daudzos 
festivālos – burdona festivālā 
Latgalē, Eiropiādē Vācijā, Lat-
viešu folkloras dienās Bergenā, 
un vispār – viņa ir ļoti iecienīta 
dziedone, iedziļinājusies folk-
loras archīvu skaņu ierakstos, 
rodot senlatviešu etnografisko 
iedvesmu.

 Abas mākslinieces, tērpušās 
pastaliņās un latviskās drānās, 
izskatījās kā dievietes. Uz mūsu 
skatuves viņas nokļuva TILTS 
izkārtotā turnejā, mērojot tālos 
Amerikas ceļus pašu vadītā 
automašīnā. Laimai šī bija 
pirmā, Zanei otrā reize šajā  
krastā. Klausītāji sajūsmā cēlās 
kājās, suminot mākslinieces ar 
ilgstošiem aplausiem. Iedrīk-
stēties ir skaisti. 

Šis sarīkojums ar apmēram 
120 apmeklētājiem varēja no -
tikt, pateicoties sadarbībai ar 
Klīvlandes latviešu biedrību, 
Pensionāru apvienību, un Kon-
certapvienību. Paldies arī Inā-
rai un Markum Liepām par 
naktsmājām.

Jonkeru baznīcā 13.decembrī 10.00     
Ņujorkas Latviešu kora ADVENTA KONCERTS 

B A L T I E  S P Ā R N I
Programmā

A. Maskata, U. Prauliņa, E. Ešenvalda
ZIEMASSVĒTKU KANTĀTES

Piedalās – Bronksas kamerorķestris
Solisti – Magnolija Garbarino, Laila Liepiņa-Southard,

Sarma Dindzāne-Van Sant
Diriģente – Laura Padega Zamure 

Pēc koncerta – SVĒTKU MIELASTS 
ADVENTA TIRDZIŅŠ

Ieeja–$25 // bērniem, studentiem atlaides
Koncertu atbalsta: New York State Council of the Arts

Parasti novembris Milvoku lat -
viešu sabiedrībā ir ļoti aktīvs. 
Tiek svinēti Mārtiņi, kuŗi nu 
jau gadiem ir izveidojušies par 
tradiciju, kuŗā ķekatnieki tiek 
gardi pamieloti, un arī dvēselei 
tiek iedots dopings. Šogad Mār-
tiņvakars bija jo sevišķi kupli 

Strautmanim un Laurai Belda-
vai par prieka sagādāšanu un 
vakara organizēšanu. Par gardo 
ēdienu bija parūpējušās dāmas 
un Armīns Muižnieks.

Daudz nespējām atpūsties, 
pirms jau Latvijas Valsts svētku 
svinēšana bija klāt. Šoreiz va -

apmeklēts, pāri par simt cilvēku, 
daži pat no kaimiņu štatiem. 
Cilvēki bija klāt, lai būtu lieci-
nieki Gaiļa kaušanai, tā vēderā 
bija daudz garšīgu latviešu kon-
 fekšu, un, protams, vakaru ba -
gā tināja Baibas Sipenieces-Ga -
vares monoizrāde “Rūgts”. Va  ka   ra 
beigu pusē māksliniece mums 
lika pašiem iesaistīties koŗu 
kaŗos, kur uzvarēja draudzība. 
Sirsnīgi pateicamies latviešu 
nama priekšniekam Sigurdam 

došā organizācija bija Milvoku 
latviešu draudze. Vakara gaitā 
svinīgais akts iesākās ar archi bīs-
kapes Laumas vadīto svēt brī di, 
kuŗam beidzoties, latviešu sko-
lasbērni tika aicināti ielikt zelta 
sveces Latvijai par godu iz -
ceptajā svētku kliņģerī. Vakara 
viešņa un lektore bija Dr. Maija 
Hinkle, kuŗa pārstāvēja Latvieši 
Pasaulē - Mūzeju un pētniecības 
centru.
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Pārstāvēti visi
Latvijas novadiSANDRA KALVE,

Milvoku draudzes priekšniece

(Turpināts no 4. lpp.)

(Turpināts no 1. lpp.)

(Turpināts no 1. lpp.)

Tautību festivālā Milvokos

Viņas referāta tema bija “Sag-
la bāsim mūsu pieredzi un pie -
vienosim to Latvijas vēsturei”. 
Referāts bija ļoti informātīvs 
gan par mūzeja misiju, darbību, 
īstermiņa un ilgtermiņa mēr-
ķiem – stāstīt, atgādināt, un in -
formēt pasauli par to latviešu 
dzīvēm un viņu pēcnācējiem, 
kuru liktenis bija bēgt no ko -
munistu verdzības un kuŗu 
dzīves un mūži tika un tiek 
pavadīti Rietumu pasaulē. Tika 
izrādīti arī speciāli sagatavoti 
plakāti. Daudz darba vēl da -
rāms, bet sākums ir labs.  Vakara 
programmu papildināja mazā 
„Metieniņa” dejotāji Sandras 
Mednis un Intas Veldres vadībā. 
Abas vadītājas vakara gaitā arī 
saņēma PBLA Kultūras nozares 
Goda rakstus. Ar dziesmām 

iepriecināja Brusubārža-Dzim-
tenes koris Ernesta Brusubārža 
II vadībā. Pēc uzkodām un Lat-
vijai par godu paceltajām vīna 
glāzēm ar deju mūziku ieprie-
cināja latviešu grupa Jānis Kau-
 liņš – sitamie instrumenti, 
Zintis Žvarts – saksofons un 
Edijs Šnipke – ģitara un vokāls. 
Burvīgi pavadījām laiku, dejo-
jām, dziedājām līdzi un prie-
cājāmies Latvijai par godu.

Pēc dažām atpūtas dienām 
bija jau laiks kārtoties, mēģināt 
un piedalīties Internacionālajos 
Tautību svētkos. Milvoku pilsēta 
ir pazīstama ar dažnedažādiem 
vasaras festivāliem, tajā skaitā 
dažādu valstu, kā piemēram, 
German Fest, Polish Fest, Fiesta 
Italiana un citi. Līdzīgi šie Tau-
tību svētki dod iespēju arī ma -
zākām tautām izrādīt savu kul-
tūru un to darīt kopā ar citām. 

Šī gada tema bija „Gaisma”, un 
mūsu kultūras stends, kuŗa 
organizētājas bija Sigrīda Staka 
un Monika Veldre, stāstīja par 
Jāņu svinēšanu un tradicijām. 
Izrādījām ugunskuru taisīšanu 
un to nozīmi, pīrāgu cepšanu 
un jāņusiera siešanu. Izstādī-
jām, ko varējām.

Apmeklētāji varēja iegādāties 
adītus dūraiņus un Pārslas Kri-
ķes veidotās rotaslietas. Ar sa -
vām dejām atnākušos priecēja 
gan lielais, gan mazais „Me  tie-
niņš”. Savu kultūru parādījām 
godam. 

Tā nu pēc triju nedēļu latvis-
kā maratona esam nonākuši pie 
Pateicības dienas, kuŗā tiešām 
varējām pateikties par savas 
kultūras bagātību un krāšņu-
mu. Varam pateikties ikkatram, 
kuŗš piedalījās šo sarīkojumu 
veidošanā un norisē.  

Vad. MAIJA un JĀNIS ŠĶINĶI

Skauti un gaidas Latvijā
svin 25 gadu jubileju

Sveicienus nodeva Rīgas Do -
mes izglītības, kultūras, sporta 
departamenta un jaunatnes lietu 
vadītājs Dmitrijs Zverevs, Egīls 

Medne un Ilze Juhnēviča, kā arī 
Druvis Kleins no Jaunsargu or -
ganizācijas.

Rakstiskus apsveikums bija at -
sūtījuši bijušie Valsts prezidenti 
un LSGCO Goda prezidenti 

Pēc oficiālās daļas tika uz -
ņemta visu klātesošo kopbilde, 
un foto grafam bija grūtības ie -
likt vienā kopējā bildē visus, pāri 
par 200 dalībniekus. Sekoja ju -
bilejas klinģ eŗi un atmiņu stāsti 

par aiz  vadītajiem gadiem. Nepa-
spēja pat apēst klinģeri, jo visi 
vēlējās nofotografēties ar Valsts 
prezidentu, ko viņš arī laipni 
atļāva un palika kopā ar mums 
līdz pat sarīkojuma beigām. 
Jubilejas sa  rīkojums bija plašī 
aprakstīts vie tēja presē, radio un 
televīzijas programmās.

Hermanis no Ogres domes pa -
teicās par labo sadarbību. No 
Likteņdārza sveicienus nodeva 
„Kokneses fonda” valdes priekš-
sēdētāja Valda Auziņa, kas mi -
nēja, ka skauti un gaidas kopš 
2007. gada katru gadu talko 
Likteņdārzā. Vēl apsveicēju rindā 
bija Mazpulku vadītāja Randa 

Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-
Freiberga un Valdis Zatlers. 

„Jūsu nesavtīgais darbs ir vei  do-
jis spēcīgas mūsu bērnu un jau-
niešu personības, asus prātus un 
siltas sirdis. Neatsveŗamais dzīves 
gudrību spēks šeit liek pamatus 
gudriem nākotnes soļiem un pla -
šām iespējam”, rakstījis V. Zatlers.

Kross norādīja, ka šobrīd 
Rietumu pasaule ir ievilkta Pu -
tina uzsāktajā „huligānu spēlē“, 
kas pēc Putina režīma diktē-
tiem noteikumiem tiek šobrīd 
izspēlēta globālā mērogā. „[Krie -
vijas priekšā] mēs uzlaukām 
grīdu; neviens tai nav sadevis 
pa seju,“ savos vārdos skarbs ir 
Igaunijas parlamentārietis. 

Kā viens no galvenajiem ru -
nātājiem seminārā bija arī Her -
mitage Capital Managment di -
binātājs un vadītājs Bils Brau-
ders (Bill Browder), kurš savu-
laik bija lielākais ārvalstu inves-
tors Krievijā, bet tagad uz  ska-
tāms par vienu no lielākajiem 
Putina kritiķiem Rietumos. Bils 
Brauders aicināja starptautisko 
sabiedrību vēl stingrāk vērsties 
pret Krievijā valdošo režīmu, ko 
viņš apsūdz korupcijā un sava 
advokāta Sergeja Magņitska no -
nāvēšanā, ar kuŗu kopā abi cen-
tušies atmaskot Krievijas varas-
vīru krāpnieciskās shēmas. Brau-
ders iesaka vairākus veidus, kā 
ietekmēt Putinam pietuvinātās 

un mēģinājumiem iejaukties 
vai iebrukt kādā no NATO da -
lībvalstīm. Laba zīme esot tā, ka 
Baltijas valstis sākušas palieli-
nāt savu aizsardzības budžetu 
apņēmībā tuvākos gados sa -
sniegt NATO nosprausto mērķi 
– vismaz 2% no IKP. No trim 
Baltijas valstīm tikai Igaunija 
jau šobrīd izpilda šo NATO 
dalībvalsts prasību, Latvija to 
apņēmusies sasasniegt līdz 
2018. gadam, bet Lietuva līdz 
2020. gadam. Makkeina Starp-
tautiskās līderības institūta pēt-
nieks Ēriks Bratbergs pauda 
uzskatu, ka būtu svarīgi panākt 
arī Somijas un Zviedrijas pie -
vienošanos NATO.

Ekonomikas sfērā, kā skaidro 
Latvijas vēstnieks ANO Jānis 
Mažeiks, Baltijas valstis jau ag -
rāk vairākkārt pieredzējušas si -
tuācijas, kad tām nācies strauji 
pārorientēt savu eksportu no 
Krievijas uz citām valstīm. Krie-
vijas noteikto atbildes sankciju 
iespaids uz Latvijas ekonomis-
ko izaugsmi esot lēšams 0.2% 
apmērā, norādīja J. Mažeiks. 
Par spīti Krievijas noteiktajām 

ILZE GAROZA

Seminārs par Baltijas 
un Ziemeļvalstu 

drošību
Drošības eksperti aicina

demonstrēt noteiktību un vienotību 
pret Krievijas agresiju

personas, sākot ar daudz stin-
grāku ceļošanas ierobežojumu 
noteikšanu personām, kuŗas ir 
atbildīgas par Magņitska nāvi, 
līdz Krievijas banku atvienoša-
nai no SWIFT sistēmas. „Cilvē-
ki, kas mūk no kaŗadarbības 
Sīrijā netiek ielaisti Lielbrita-
nijā, bet cilvēki, kas spīdzina un 
nogalina, tiek,“ situācijas para-
doksu izceļ Brauders, aicinot arī 
Eiropas Savienību apstiprināt 
līdzīgus ierobežojumus Mag-
ņitska lietā iesaistītajām perso-
nām, kādas noteiktas 2012. ga -
dā ASV pieņemtajā Magņitska 
likumā. 

Kā tas vairākkārt izskanēja 
semināra runātāju teiktajā, Rie-
 tumiem ir jābūt vienotiem savā 
atbildē pret Krievijas centie-
niem pārņemt varu un desta-
bilizēt situāciju reģionā, kur 
viens no mechānismiem ir eko-
nomiskās sankcijas, bet otrs – 
militāra sagatavotība un gata-
vība operātīvi reaģēt, kas attu-
rētu Krieviju jebkādām domām 

atbildes sankcijām ES dalīb-
valstīm, Latvijas tautsaim nie-
cības izaugsmes rādītāji vēl jo -
projām esot vieni no labāka jiem 
Eiropā. Savā uzrunā Latvijas 
vēstniecības ASV vadītāja viet-
nieks Ilmārs Breidaks norādīja, 
ka Latvija intensīvi strādā, lai 
diversificētu eksporta tirgus un 
lai nostiprinātu arvien ciešāku 
ekonomisko sadarbību arī ar 
ASV. „Ekonomiskā sadarbība ir 
ļoti nozīmīga daļa no kopējās 
sadarbības un veicina mūsu 
drošību,“ norādīja I. Breidaks. 
Jāatgādina, ka ekonomiskās sa -
darbības un uzņēmējdarbības 
saišu stiprināšanai Amerikas 
Tirdzniecības palāta Latvijā un 
Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kamera Latvijā ir aici-
nājusi Latvijas valdību atjaunot 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras pastāvīgo pārstāv nie-
cību ASV. Šim aicinājumam 
pievienojas arī Amerikas lat-
viešu apvienība.
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IVARS GAIDE

IVARS GALIŅŠ 

“Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils!” –
15. Ērģeļu dienu kulminācija un izskaņa

Kā lai netic brīnumiem
Pēc 76 gadiem Valstssvētkos Rīgā

Toronto, Kanadā 31. oktobrī 
un 1. novembrī notika Latviešu 
ērģelnieku ģildes Amerikā – 
LĒĢA – rīkotās 15. Ērģeļu die-
nas. Tās notika jubilejas zīmē, jo 
30 gadi ir pagājuši, kopš 1985. ga -
dā Fildadelfijā dibinājās LĒĢA. 
Kopš tā laika bijusi mūzikāli 
augstvērtīga darbība, cenšoties 
pulcināt un atbalstīt ērģelniekus/
ces un citus garīgās mūzikas iz -
pildītājus, radītājus un cienītājus 
Ziemeļamerikā un Latvijā. Ticis 
sniegts morāls un financiāls at -
balsts stipendiātiem, veicināta jaun -
darbu ra  šanās un to atskaņošana, 
kā arī atbalstīta jaunu ērģeļu būve 
vai veco atjaunošana Latvijā. 

Sevišķi nozīmīgas šādas dienas 
jeb svētki bijušas mūsu jaunākiem 
ērģelniekiem, jo viņi ir varējuši 
iepazīties ar latviešu komponistu 
ērģeļu darbiem un to, kas ir īpats 
mūsu dievkal pojumu un dzies-
mu grāmatu mūzikālajā ietērpā, 
kā arī dalīties ar citiem. 

Visus šos 30 gadus Ģildi ir va -
dījusi viena un tā pati priekšniece 
ar palīgiem – ērģelniece Dr. In -
grida Gūtberga. Viņa bi  jusi klāt 
visās Ērģeļu dienās Ziemeļ ame-
rikā, kā arī Latvijā. Tā tas bija arī 
šoreiz, kad viņa spēlēja Alfrēda 
Kalniņa prelūdiju “Dievs Kungs ir 
mūsu stiprā pils”, Jāņa Mediņa 
“Āriju”, kā arī uzrunāja svētku 
saimi.

Pa šiem gadiem galvenā LĒ  ĢA 
izpausme tomēr bijusi Ērģeļu 
dienu rīkošana ar vērtīgām daudz   -
pusīgām programmām. To sākums 
rodams 1980. gadā Bostonā, kad 
tur notika pašas pirmās Ērģeļu 
dienas, toreizējā BPLA un ALA 
Kultūras fonda priekšsēža Lud-
viga Reitera ie  rosmē. Tā toreiz 
bija iedrošināšanās, ticības soļa 
speršana, nezinot, kā veiksies. Viņa 
novēlējums bija šāds: “Pārlaicīga 
ēr  ģeļu mūzika lai mūs vieno ti -
cībā Dievam un Latvijai!” Grūti 
tad bija paredzēt, ka atsaucība 
būs tik liela un ka sekos vēl vis-
maz 14 Ērgeļu dienas. 

Bet, paldies Dievam, tas nu ir 

noticis. Paldies tiem, kas gadu 
tecējumā ir iesaistījušies un snie-
guši atbalstu. Tās ir bijušas mūsu 
jumta organizācijas – BPLA, ALA, 
LNAK un LELBA, kā arī LĒĢA 
darbinieki un dalībnieki – atbal-
stītāji, no ku  ŗiem saņemts liels 
atbalsts. 

Pēc pirmajām Ērģeļu dienām 
Bostonā 1980. gadā un atkārtoti 
1995. gadā, Ērģeļu dienas noti-
kušas vēl arī citās pilsētās: To -
ronto (5 reizes), Filadelfijā (2 
rei    zes), Čikāgā, Ņujorkā (3 rei-
zes), Klīvlandē un Otavā. 

Tam, kas par godu Dievam 

vadītājas VITAS KALNCIEMAS 
solo koncerts Sv. Tomasa Angli-
kāņu baznīcā, un nākošā dienā, 
1. novembrī, Ticības Atjauno ša nas 
svētku dievkalpojums-koncerts 
Sv. Bar nabas Anglikāņu baznīcā. 

Kaut gan bija cerēts, ka ērģel-
nieces Vitas Kalnciemas koncer-
tu publika apmeklēs lielākā skaitā, 
tas gluži nepiepildījās, jo laikam 
daži juta, ka jāsargā sava māja no 
Halloween bērnu invāzijas. Žēl, 
jo koncerts bija tik rūpīgi sagata-
vots un pacilājoši vienreizīgs un 
neaizmirstami izcils, ka to vār-
dos pat nevar aprakstīt. 

Vitu labi pazīstot, par viņas, kā 
arī ģimenes (vīrs Juris – Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas klavieŗu katedras vadītājs 
un meita Liene Kaln ciema, pati 
konkursos godalgotā ērģelniece 
un pianiste, kas arī jau strādā 
akadēmijā) pilnīgu nodošanos 
Dievam un mūzikai, varam iz -
teikt apbrīnu un pateicību. 

Koncerta ievadvārdus 2015 
OR    GANFEST, Rīcības komiteju 
pārstāvot, izteiksmīgi teica Ārija 
Purva. Koncertgabalu iz  vēle pau da 
lielu ērģeļmūzikas dažādību: tur 
klasiskā perioda pārstāvji J. S. Bachs 
un J. G. Mī   tels; tad no romantiskā 
perioda R.Vāgnera Svētceļnieku 
koris Vitas Kalnciemas pārliku-
mā ērģelēm, Ferenca Lista “Pie 
Vāg   nera kapa” un koncerta pirmās 
daļas noslēgumā it modernās 
Zolta Gārdoņji apdares par īru 
senējo dziesmu ”Esi, Kungs, gais-
ma” (Be Thou my Vision) un 
džeza stila veltījums šīs mūzikas 
pārstāvjiem – Errol Garner, Art 
Tatum, Oscar Pe  terson – EGATOP. 

Latviešu ērģeļmūziku kon  certa 
2. daļā pārstāvēja Richards Dubra 
ar “Mūžīgo Pakalnu il  gošanos” 
un Aivars Kalējs ar te  matiski un 
garīgi savīto triloģiju “Lux Aeter-
na”, “Senatne” (piedzīvoja pirm-
atskaņojumu) un “Lūgšana” (vel-
tījums Vitai Kalnciemai). 

Kā jau sen ir atklāts un apgal-
vots, ērģeles ir visu instrumen  tu 
karaliene, tas par jaunu pierādī-

jās, Vitai Kalnciemai atskaņojot 
pārlikumā ērģelēm Žana Sibe-
liusa simfonisko poēmu “Somija 
– Finlandia”. Ērģelniece meista-
rīgi atklāja visas vajadzīgās ērģe-
ļu stabuļu balsis, lai vestu mūs 
cauri dārdošam asiņainam ka  ŗam, 
drāmai, kas prasa neskaitāmus 
upuŗus, lai caur to iegūtu mieru 
ar nosargātu tautas un valsts brī-
vību, radītu iedvesmu, kas iet 
pāri pašu robežām. 

Koncerta beigās visi cēlās kājās, 
parādot atzinību dārgajai viešņai 
no Latvijas un dāvājot viņai ap -
lausus un ziedus. 

Arī 1. novembris bija Dieva 
dota diena. Vairāku iemeslu dēļ. 
Ticības Atjaunošanas svētku un 
Visu svēto dienas temas savijās 
ar ticības himnu “Dievs Kungs ir 
mūsu stiprā pils”, lai tam pakļautu 
svētkus – 15. Ērģeļu dienu kul-
mināciju. Koncertam dievkalpo-
juma ietērpā atsaucās kupla kop-
draudze – 5 draudžu un citu 
viesu sastāvs, vairāk nekā 30 Kris-
tus draudzes lo  cekļi no Hamil to-
nas, braucot ar kopēju autobusu. 

Šos 200 dievlūdzējus un mū -
zikas cienītājus uzņēma To  ronto 
Austrumu draudze, kas šo noti-
kumu arī bija izvēlējusies, lai tā 
ieietu savas draudzes 60. pastāvē-
šanas gadā. Draudze Janas Kop -
manes vadībā bija iz  kārtojusi 
dievnama un blakus telpu pieeja-
mību, kā arī dāvā jusi altāŗa rotu 
un pacienāšanu ar svētku kliņģeri.

Dievkalpojumā-koncertā pie-
dalījās Sv. Barnabas Anglikāņu 
draudzes māc. Fr. Jonathan Eayrs, 
LELBAs Kanadas apgabala garī-
gā vad. Prāv. Ilze Ku  pēna-Ewart, 
prāv. emer. Dāvis Kaņeps, prāv. 
emer. Ivars Gaide un māc. ērģel-
niece Dr. Anita Gaide. Mūzikālajā 
daļā vēl piedalījās Dr. Ingrida 
Gūtberga, Vita Kalnciema, Vija 
Kluchert un Dāvids Šmits, kā arī 
čelliste Emīlija Rozenšteina, pia-
niste Lauma Prūse no Latvijas. 
Diev kalpojuma mūzikālo ietērpu 
vēl palīdzēja veidot svētku koris 
Brigitas Alkas vadībā; tam vīru 
atbalsts tika rasts ar Hamilto  nas 
vīru ansambļa piedalīša   nos (mū -
zikālais vad. Jānis Grinvalds). 
Kopā ar kori soliste Linda Ma -
ruta Kronberga Dā   vida Šmita kla-
 vieŗu pavadīju  mā izjusti dzie dāja 
Ērika Ešenvalda dziesmu “Pie 
Tava krusta”.

Dievkalpojuma elementi bija 
saskanīgi saliedēti ar mūzikālo 
daļu, ērģeļu solo, improvizācijām 
un skanīgu dziedāšanu, radot ko 
veselu, sirdi pacilājošu un garīgi 
baudāmu. Varēja just, ka ieguvēji 
bijuši  it visi. Arī se  kojošā sadrau-
dzības stundā pie klātiem gal-
diem (ko sagatavoja un pārrau-
dzīja Eriks Zacs ar palīgiem) 
netrūka prieka par saņemto un 
piedzīvoto gadu te  cējumā un 
tieši šajā dienā.

Sadraudzības stundu vadīja 
mācītāji Anita un Ivars Gaide, 
bet uzrunas teica viešņas Dr. Ing-
rida Gūtberga (īsi atskatoties uz 
aizvadīto) un Vita Kaln ciema 
(iepazīstinot ar nupat kā Latvijā 
10 gadu laikā sastādīto un LELB 
izdevniecībā iznākušo Dziesmu 
grāmatu). Bija pateicības vārdi 
un balvas.

SOLI DEO GLORIA!

Pirmā rindā no kr.: Vija Kluchert, Dr. Ingrida Gūtberga, māc. Dr. 
Anita Gaide; 2. rindā Arianna, Andrejs Streļajevs, Pēteris Straz-
diņš, Vita Kalnciema, Rolfs Kluchert, māc. Ivars Gaide, Erica 
DeBenedictis un Jānis Grinvalds

Paldies tiem, kas vēl tagad grib 
būt un ir klāt, kā arī pieminam 
tos, kas tagad ir tur, kur Dieva 
mājokļos mūžības vēji tūkstoš 
balsīm ērģeles spēlē.

Atkārtoti LĒĢA ilggadīgajā 
darbībā ir izskanējis J. S. Bacha 
klusībā katrā sava darbā ierakstī-
tais, bet daudzu sekotāju at  klātais 
un izceltais veltījums Tam, kas 
devis spējas un iespējas radoši 
kalpot: SOLI DEO GLORIA – 
TIKAI DIEVAM GODS!

Drusku neparasti, bet šīs 15. Ēr -
   ģeļu dienas sarīkot uzņēmās un 
sekmīgi līdz galam izveda Rī  cī-
bas komiteja bez atbildīga va  dī-
tāja šādā sastāvā: māc. Dr. Anita 
Gaide, māc. Ivars Gaide, Jānis 
Grinvalds, Rolfs Kluchert, Vija 
Kluchert (no Otavas), Gun  dega 
Melli, Ārija Purva, Dāvids Šmits 
un Andrejs Streļajevs ar palīgiem. 

tika darīts un nesen skanēja To -
ronto, bija pakļauts ticības cīnītāja 
Mārtiņa Lutera Baznīcas himnā 
kaldinātiem vārdiem “DIEVS 
KUNGS IR MŪSU STIPRĀ PILS”, 
kas bija izraudzīta par virstemu 
šīm dienām. Un vai gan vēl pie-
mērotāku uzsvaru varētu izvēlē-
ties šajā mūsu daudzo un straujo 
pārmaiņu laikmetā, kā tas vēro-
jams mūsu apkārtnē un sabiedrī-
bā un ko paši piedzīvojam! 

Gribētos, ka baznīcu izteik-
smīgais klusums un ērģeļu skaņas 
palīdzētu mūsu dvēselēm atgūt 
līdzsvaru un atspirgšanu! Šķiet, 
ka daudzi to ieguva, kas mēroja 
ceļu uz divām skaistām Anglikāņu 
baznīcām, kuŗas bija izraudzītas 
15. Ērģeļu dienu gal  venajiem no -
tikumiem: Latvijas izcilās ērģel-
nieces Jāzepa Vītola Latvijas Mū -
zikas akadēmijas ēr  ģeļu katedras 

Ir 17. novembris. Lidojumam 
no Frankfurtes uz Rīgu neredz 
tukšu sēdekļu. Interesanti, cik no 
tiem dodas svinēt Latvijas Valsts-
 svētkus? Mans pirmais lielais no -
tikums svētkos ir lāpu gājiens. Uz 
koncertu pie prezidenta Kārļa 
Ulmaņa pieminekļa ierodamies 
tikai tā beigu daļā. Vēl dzirdam 
Jāņa Sproģa dziedājumu ar Zig -
maru Liepiņu pie taustiņu instru-
menta. Pārsteidz koncerta pēdējā 
dziesma, kas ir par Trīni un klē -
tiņu. Tur pieminēti Kārlis Ulma-
nis, Jānis Balodis, utaino un zili pe -
lēko sišana un vēl citi dzirdēti un 
nedzirdēti varianti. Sākotnēji esam 
nolēmuši lāpu gājienu tikai no  ska-
 tīties, jo līņā un pūš nejauks vējš.

AR LĀPU STARP LĀPĀM
Tad pēkšņi kāds jaunietis mums 

rokās ieliek lāpu, un cits tūlīt to 
arī aizdedzina. Vēl pa Valdemāra 
ielu aizslīd pēdējais trolejbuss, tad 

kārtībnieki ielu slēdz. Nedaudz 
mirkļos iela kļuvusi par lēni slī-
došu uguns upi. Tagad esam daļa 
no gājiena. Par mani rūpējas Pu -
riņu ģimene, ārsti Ilona un Juris 
un topošs ārsts Krišjānis. Tātad 
droša kompānija. Mēģinam turē-
 ties kopā, bet ļaužu straume mūs 
izšķiŗ. Daudz jaunu cilvēku, ģi  me-
nes ar bērniem. Daudzi arī bez 
lāpām soļo līdz. Kāda dāma man 
novēl priecīgus svētkus, laikam jau 
vairāk aiz līdzjūtības. Pie Nacio-
nālā teātŗa mēs ar Ilonu izslīdam 
no gājiena. Kur vien skatos – lies-
mu jūra. Salijušās sejas lāpu gais mā 
staro īpaši apgaroti. Tas veido 
reizē reālu un pārdabīgu proce-
siju. Iedodu savu lāpu jaunai 
sievietei ar meitiņu pie rokas. 
Tīri simbliski – lai jaunie to nes 
tālāk. Ar telefonu palīdzību atkal 
satiekamies. Braucam uz Puriņu 
māju Pārdaugavā izžāvēties un 

iedzert karstu tēju. Ilona dabū 
pilnīgi pārģērbties. Mana meitas 
Sandras dāvātā jaka izrādījusies 
ūdensdroša, un arī siltā apakšve-
 ļa pildījusi savu uzdevumu. Ne -
daudz atkopušies, dodamies uz 
uguņošanu. Esam trijatā, jo jau-
neklis palicis mājās gatavoties 
eksāmenam. Juris atrod vietu 
Ķīpsalas šaurajā ieliņā tieši Dau-
gavas malā. Tik bieži dziedāts 
par Daugavas abām malām. Te 
nu tās ir. Mēs šinī krastā, Rīga 
otrā. Upē mirgo mazas gaismiņas. 
Pašas laivas tumsā nevar saskatīt. 
Kas var apgalvot, ka starp tām 
nelīgojas arī veļu laiva ar visu to 
latviešu dvēselēm, kas svešumā 
bez jebkādām reālām cerībām 
gadu no gada nāca svinēt Valsts-
svētkus un cerēja. Laikos, kad 
himnas vietā dziedāja „Pūt, vē -
jiņi!” un „Dievs, svētī Latviju” bija 
tikai tautas lūgšana. Un tiešām, 

upes otrā krastā, iepretī prezi-
denta pilij, izskan himnas pēdē-
jās skaņas un sākas uguņošana. 
Sprādzienos un uguns šaltīs katrs 
var saskatīt to, kas sirdij tuvāks. 
Arī Raiņa apdziedātos staru til-
tus. Mājupceļš ieilgst, tāds kā 
automobīļu biezenis. Bet cilvēki 
liekas iecietīgāki. Sarunas allaž 
atgriežas pie lāpu gājiena. Tas, ka 
sliktāki laika apstākļi vairs ne  va-
rēja būt, gājienu paceļ vēl aug-
stākā plāksnē. Braucot laiks arī 
pārdomām. Atliek vienīgi aiz  vērt 
acis – un atveŗas atmiņu priekš-
 kars. Tagad atmiņām pieder arī 
tikko pārdzīvotais, un man tas 
saplūst ar zēnībā re  dzē tajām 
plošku kūpošajām lies mām Tē -
raud lietuves un citu Rīgas ielu 
malās. Toreiz mums bija atļauts 
iedegt vienu no Ziemsvētkiem 
sarūpētajām brī  numsvecītēm... 
Kā lai netic brī  numiem ?!..
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OĻĢERTS CAKARS

ĀRIJS VILEMSONS

Latvijas valsts 97 gadu svētku 
svinības Čikāgā, 2015. gada 14. 
no  vembŗa pēcpusdienā bija pul-
cē jušas gandrīz 300 priecīgu ap -
mek lētāju un dalībnieku Ciānas 
drau dzes lielajā, Aivara Oša de -
korē tajā zālē. 

Svētku aktu un koncertu rīkoja 
Čikāgas Latviešu Organizāciju 
apvienība (ČLOA). Tās priekš sē-
dis Jānis Vilciņš bija sarīkojuma 
vadītājs. Akta sākumā Kr. Barona 
skolas koris ieņēma vietu uz pa -
augstinājuma. Vienmēr prieks re -
dzēt mūsu jauno un visjaunāko 
audzi: vidusskolu, skolu, bērnu-
dārzu audzēkņus un Lāčabērnus 
vienā līksmā saimē! 

Skauti un gaidas, un Kr. Barona 
skolas audzēkņi Miķelis Brunov-
skis, Elizabete Didorāne, Sofija 
Ariene un Andis Cers ienesa Ame-
 rikas Savienoto Valstu un Lat-
vijas karogus. ASV himnu, kā jau 
latvieši, dziedāja visi, tad vienojā-
 mies mūsu „Dievs, svētī Latviju!”

Kr. Barona skolas koris dziedāja 
R.Paula „Maza mana tēvu zeme” 
(K. Skujenieks), Sarmai Aļļei pie 
klavierēm pavadot. Iespaids bija 
priecīgs un pacilājošs, redzot 
lielo skolas pulku tik sirsnīgi un 
nopietni gavilējot. 

Svētbrīdī mācītājs Oļģerts Ca -
kars norādīja, ka Salamana pa -
mā  cībā ir vārdi, ka Dievs sveŗ 
tautu rīcību: taisnība tautu paaug-
stina, grēks ir tautas negods. Mēs 
katrs nesam atbildību par mūsu 
tautas stāvokli Dieva priekšā. 
Svētbrīdi beidzot, “Dievs, sargi 
mūsu tēvu zemi!” bija mūsu ko -
pējā lūgšanas dziesma.

Jānis Vilciņš apsveica svētku 
da  lībniekus un mudināja: lai 
tau  tas lepnums un Latvija būtu 
un valsts varētu pastāvēt, mums 
kat ram jāiet palīgā ar savu ap -
ņem šanos un mīlestību. Viņš arī 
uz  svēra, ka šis ir brīdis, kad jā -
piemin arī latviešu strēlnieku 
dibi nāšanas simtgade. Ir skaidrs, 
ka strēlnieku cīņas parādīja, ka 
esam līdzvērtīgi citu tautu starpā. 
Kāds Rietumu valstvīrs bija tei-
cis, ka, lasot par strēlnieku cī  ņām 
viņš redz jaunu valsti. Strēlnieku 
varonība bija arī pamats mūsu 
brīvības cīņu armijai un Kur-

18. novembŗa svētki Čikāgā

Ciems „Latvija” un Gaŗezers 18. novembŗa svētkos

zemes cie  tokšņa cīnītājiem.
Latvijas goda konsuls Čikāgā 

Roberts Blumbergs arī sveica 
Valsts svētkos un pieminēja mū -
su daudzveidīgo darbu latvietības 
uzturēšanā: Kr. Barona skolu, Či -
kāgas radio raidījumus, tautas-
dejas un citas aktīvitātes.  

Jānis Vilciņš iepazīstināja klau-
sītājus ar svētku runātāju, Ame-
rikas latviešu apvienības (ALA) 
priekšsēdi Pēteri Blumbergu. 

Savā runā P. Blumbergs izteicās 
atzinīgi par latviešu skolām un 
paša pieredzēto, augot latviešu sa -
biedrības vidē, sevišķi pieminot 
skolotāju svētīgo darbu. Intere-
santi stāstot par savu darbu ALA, 
viņš vairākkart pieminēja parei-
zas un mums labvēlīgas infor-
mācijas nepieciešamību – ne lai 
mēs visu zinātu, bet lai spētu lie -
tišķu un pareizu informāciju pie-
gādāt tiem, kas spriež un nosaka, 

jumos, nespēsim klausītājus ie -
spaidot ar kanālu krievu valodā. 
Kur ņemt naudu aizsardzības 
budžeta palielināšanai uz 2% no 
budžeta? ASV naudu aizņemas. 
Eiropas Savienības noteikumi 
ne  pieļauj, ka budžetu līdzsvaro 
ar aizņēmumiem.

Runātājs arī cildināja ALA iz -
glītības nozares darbu skolu pro-
grammu sagatavošanā un skolo-
tāju izglītošanā. Tāpat viņš augsti 

Apbalvojumu daļā priecājā mies, 
uzzinot, ka ČLOA priekšsēdim 
Jānim Vilciņam ir piešķirts Lat vi-
  jas Republikas 4. šķiras (virsnie ka) 
Atzinības krusts. Pelnīti! To lie ci-
nāja arī ilgie un sirsnīgie klau-
sītāju aplausi.

Ar ALA Atzinības rakstu ap -
balvota Dace Ķezbere, bet ČLOA 
Goda rakstu saņēma daudzu 
biedrību amatu īpašnieks Ilmārs 
Riekstiņš. Par pašaizliedzīgo dar bu 
Čikāgas latviešu biedrības Kārļa 
Ķezbera bibliotekas pārbūvē un 
iekārtošanā ČLOA Goda rakstu 
saņēma Dace Ķezbere, Reinis 
Kalnājs, Ināra Bundza, Māris 
Preiss un Mārīte Plūme.

Koncerta daļas sākumā skanīgi 
un pārliecinoši dziedāja un mūzi-
cēja Čikāgas vīru trio: Ēriks Kīns 
ar ģitari, Pēteris Freimanis ar 
akordeonu un Alnis Cers ar 
mandolínu, dziedot dziesmas, 
kas tautas apziņā iegulušās lat-
viešu strēlnieku laikā. Tautas-
dziesmas un citas senās melo-
dijas un to vārdi gāja pie sirds. 

Ciānas draudzes koris un Či -
kāgas vīru koris veidoja kopkori, 
kas, ievērojot vīru skaita pārsvaru, 
tomēr bija kopskaņā līdzsvarots. 
Abiem koŗiem, sākot ar šo rude-
ni, ir arī kopīga diriģente – Māra 
Vārpa, pie klavierēm Sarma 
Aļļe.

Dziedātās dziesmas – R. Paula 
„Manai dzimtenei” (J. Peters), E. 
Ešenvalda „Dvēseles dziesma” 
(A. Kārkliņa) un M. Brauna „Saule, 
Pērkons, Daugava” (J. Rainis) pel-
nīti tiek dziedātas visdažādākajos 
sarīkojumos. Tās ir iemīļotas, aiz -
kustina mūsu sirdis un prātus, 
tās klausoties, mēs jūtam – esam 
latvieši, esam tauta, mums ir mīļa 
Latvija.

Pēc tam visi vienojāmies 
mūsu tra  dicionālajā Jāņa Me -
diņa dzies mā „Tev mūžam 
dzīvot, Latvija”.

Ziedi un paldies runātājiem un 
dziedātājiem! 

Helmūts Lāčkāja, Dace Ķezbere 
un Iveta Jansone ar palīgiem bija 
gādājuši, lai pēc koncerta savie-
sīgajā pievakarē viesiem būtu 
apsolītās uzkodas, glāze vīna un 
gards kafijas galds.

vērtēja ALA jauniešu ceļojumus 
Sveika, Latvija, kas pierādījuši, ka 
tas ir lielisks veids, kā ieinteresēt 
un paturēt latvietībā vidusskolu 
gadu jauniešus. Jaunums ir vasa-
ras prakses darbs Latvijā studē-
jošai jaunatnei, ko šogad izman-
tojuši 17 kandidāti.

Nobeidzot viņš vēlēja, lai mēs 
atbalstām un pievienojamies ALA 
darbam un skolas turpinātu savu 
sūtību: lai mēs visi augtu Lat vi jai!

Apsveikumu un apbalvojumu 
daļu vadīja Inese Stokes, ČLOA 
priekšsēža vietniece. Viņa nola-
sīja Latvijas Valsts prezidenta Rai -
monda Vējoņa, Čikāgas pilsētas 
galvas Rahm Emanuel un senā-
tora Viktora Durbina sveicienus.

ko darīt vai nedarīt. Sevišķi tas 
bija vajadzīgs, kad naivie ASV un 
Eiropas polītiķi domāja, ka ar 
Krieviju var rīkoties kā ar civili-
zētu valsti. ALA un PBLA neat-
laidīgi darbojās, lai Latviju un 
Baltijas valstis iekļautu NATO aiz-
 sardzībā, kaut arī tas notika ar 
piekāpšanos Krievijai, solot neno-
vietot NATO spēkus Austrumu 
valstīs. Viņš pieminēja, ka Krie vija 
savā pusē ir novietojusi 180 000 
kaŗavīru, bet brēc par rotu ASV 
kaŗavīru Latvijā un citās Baltijas 
valstīs. Kā strādāt pretī Krievijas 
dezinformācijai? Igauņiem ir 
krievvalodīgs TV kanāls. Latvijas 
TV ir diezgan vāja kvalitāte lat-
viešu sabiedriski polītiskos raidī-

Pēteris dzimis un audzis Čikāgā, 
apmeklējis Kr. Barona skolu un 
Gaŗezera vasaras vidusskolu, ie -
gu vis B.S. gradu Ilinojas, bet J.D. 
gradu De Paula universitatē, ta -
gad strādā Federālajā vēlēšanu 
komisijā Vašingtonā. Par ALA 
priekšsēdi ievēlēts 2015. gada 
kongresā.

Viņš bijis ALA informācijas no -
zares vadītājs un priekšsēža viet-
nieks no 1997. līdz 2003. gadam, 
arī PBLA valdes loceklis, vadījis 
informācijas darba grupu, sevišķi 
aktīvi darbojies, lai Latviju uz -
ņemtu NATO. Par sabiedrisko 
darbu piešķirts Latvijas Repub-
likas apbalvojums – Atzinības 
krusts (IV šķira).

Programmas izpildītāji no kr. Alnis Cers, Pēteris Blumbergs, Inese Stokes, Jānis Vilciņš, Māra Vārpa, 
Roberts Blumbergs, Oļģerts Cakars // FOTO: Anita Stūrāne

Šajā mazajā, skaistajā latviskajā 
stūrītī ar patriotisku garu un 
stāju bija sabraukuši Svētā Jāzepa 
pagasta (St.Joseph County) ļaudis, 
kā arī mūsu tuvie, labie kaimiņi. 
Pārsteigums, ka Gaŗezera telpās svi-
 nēt mūsu tautas lielos 18. no  vem-
 bŗa svētkus bija ieradušies daudz vai -
rāk apmeklētāju, nekā bija gaidīts.

Svētkus sākām ar ciema valdes 
priekšsēža Uģa Grīnberga atklā ša-
   nas runu, ar pateicības vārdiem vi -
siem atnācējiem un darbiniekiem 
un kopīgi nodziedot „Dievs, svētī 
Latviju”.

Svētbrīdi vadīja mācītājs Ro  berts 
Franklins, amerikānis, kuŗš skaid-
ri runā latviski. Ar Bībeles pantiem 
viņš ļoti labi aizstāvēja latviešu kul -
tūru un tās valodu, jo tas ir mūsu 
pienākums. Paldies mācī tājam, kas 
uzsvēra, cik svarīgi ir mums vi  siem 
šos pienākumus pil  dīt tā, lai mūsu 
tauta varētu dzī  vot un pa  stāvēt 
nākotnē vēl dau dzas paaudzes.

Svētku runu teica ALAs kultū-

ras nozares vadītāja Līga Ejupe, 
kuŗa šo uzdevumu veica patīkami 
un interesanti. Līga ir no Čikāgas, 
kā arī no mūsu paša Ciema. Te -
mats bija „Kas ir Lāčplēsis?”. Es 
zināju, ka viņš bija mūsu folk-
loras varonis, bet to gan nezināju, 
ka viņš bijis tik liels un varens 
dažādās nozarēs. Rādot foto slī-
dītes uz ekrāna, parallēli tika stās-
tīts par Lāčplēsi. Andrejs Pum-
purs 1888. gadā sarakstīja eposu 
par Lāčplēša varonīgajiem pie -
dzīvojumiem. Varonis cīnījies ar 
lāčiem, spokiem, dēmoniem, raga-
nām, igauņu Lielo Kalapuisi, Melno 
Bruņinieku un citiem. Lāčplēsis 
ir atrodams teikās, pastmarkās, 
naudas zīmēs, pieminekļos, literā-
tūrā, dzejoļos, dziesmās, zīmēju-
mos, filmā, skolās, reklāmās, pro-
duktos, rokoperā. Lāčplēša vārdā 
11. novembris ir nosaukts par Lāč-
  plēšu diena, viņa vārds ir kaŗa or -
deņa nosaukumā, Lāčplēša vārdu 
nes ielas un vietu nosaukumi.

Lāčplēsis ir arī tulkots dažās ci  tās 
valodās. Neienāk nemaz prātā, 
cik bieži mums dzīvē ir bijušas 
saistības ar Lāčplēsi. Mēs paši to 
nemaz neapzināmies. Paldies 
Ejup es kundzei par mūsu acu 
atvēršanu uz šo latvisko kultūras 
daļu. Savu runu beidzot, viņa arī 

aicināja sākt organizēt un pieda-
līties Latvijas 100 gadu jubilejā – 
tas ir aicinājums visai latvju tau-
tai, vienalga, kur dzīvojam.

Programma vēl tika kuplināta 
ar trīs patriotiskām dziesmām, 
ko dziedāja pašu Ciema korītis 
ar dažiem palīgiem.

Priekšnieks ar puķēm un patei-
cības vārdiem ļoti lielu paldies iz -
teica programmas vadītājiem, da -
lībniekiem, saimniecei, strādnie-
kiem un visiem klātesošiem, kuŗi 
piedalījās šajā skaistajā rudens 
pievakarē. Nobeidzām ar „Tev 
mūžam dzīvot, Latvija!”
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Lansingas latvieši svin
97. Latvijas Valsts svētkus

Valsts svētki Aijovā

Lāčplēsis
Valstssvētkos Denverā

GUNDEGA OZOLA

DZIDRA ARĀJA-AKŠELE

VALDA LĒVENŠTEINA

Kaut arī naktī bija uzkritusi 
bieza sniega sega, 21. novembrī 
Aijovas latviešu biedrības namā 
Latvijas jubileju svinēt bija iera-
dušies ap 30 cilvēku. Šoreiz mūsu 
mazo saimīti kuplināja pāris 
viesu no Latvijas un daži ame-
rikāņu draugi. Svinības sākās ar 
mācītāja Aivara Pelda vadītu svēt-
brīdi un lūgšanu. Aivars Pelds 
savā uzrunā dalījās ar faktiem no 
vēstures par vienu no mūsu tau-
tas brīvības simboliem – Brīvības 
pieminekli. Viņš stāstīja par to, 
cik svēts mūsu Brīvības pieminek-
lis ir bijis Latvijas leģionāriem, 
kad tie, pat gūstā nonākuši, par 
godu valsts jubilejai nebaidījušies 
izveidot no dažādiem viņiem 
pie  ejamiem materiāliem (no 
māla, salmiem u.c.) Brīvības 
pieminekļa maketu. Nobeidzot 
svētbrīdi, mā    cītājs aicināja visus 
klātesošos turēt svētu savu valsti 
un tās vēsturisko pieminekli.

Svētku runu teica ilggadējais 
Aijovas latviešu biedrības priekš-
nieks Imants Kalniņš. No viņa 

izsmeļošā referāta klātesošie uz -
zināja interesantus faktus par 
Latvijas valsts karoga tapšanu un 
izveidošanos. Ar vārdiem “Lai 
Dievs svētī šo dārgo Latvijas 
valsts simbolu, lai tas mūžīgi 
varētu plīvot pār brīvu Latvijas 
zemi! Lai Dievs svētī latviešu 
tautu un Latviju!” I. Kalniņš pa -
beidza savu referātu. Pēc Latvijas 
Valsts himnas (Dainas Rudolph 
pavadījums) nodziedāšanas klāt-
esošie noskatījās video ierakstu 
ar Latvijas valsts prezidenta Rai -
monda Vējoņa apsveikumu tau -
tiešiem ārzemēs. 

Pēc neliela pārtraukuma sekoja 
mazliet neparasts, taču silts un 
sirsnīgs svētku koncerts, kuŗā 
Arņa Akšeļa balss un ģitaras pa -
vadījumā patriotiskas, liriskas un 
jautras dziesmas par Latviju iz -
pildīja paši svētku viesi.

Nobeigumā sekoja pašmāju 
čaklo roku sarūpēts mielasts, 
kuŗa laikā jautrus brīžus sagā -
dāja Arņa Šteinblūma vadītā lo -
terija ar vērtīgu mantu izlozi. 

Lansingas latviešu draudze un 
saime 97. Latvijas Valsts svētkus 
svinēja ar dievkalpojumu un svi-
 nīgo aktu University Lutheran 
Church, Īstlansingas pilsētā Miči-
ganas pavalstī svētdien, 22. no -

vembrī. Dievkalpojumu vadīja 
Lansingas latviešu luterāņu drau-
dzes māc. Aija Graham.

Sprediķī mācītāja A. Graham 
izteica pārdomas par to, cik šo -
brīd pasaulē jūtamies nedroši. 

Kā Latvijas valsts esam nedroši 
par savu brīvību, par savu tautu 
un arī valodu. Tieši tādēļ mācītāja 
vairākas reizes uzsvēra Jēzus 
teik tos vārdus: “Lūkojiet jūs uz 
sevi pašiem” un lika aizdomāties, 
ka bieži vien sagrūšana, arī valstu, 
notiek iekšēji. Tā ir vēl bīstamāka 
nekā ārējā sagrūšana. “Mums jā -
lūko, kas mūsu vērtības var iznī-
cināt. Jālūko, kas ir tie iekšējie 
procesi un problēmas, kas mūs 
vārdzina kā tautu. Jālūko, kas mūs 
sašķeļ. Jālūko, kas mūsu ticību ma -
zina un sagrauj. Jālūko, kas mūs 
attālina no Dieva un no savas 
Tēvzemes. Jālūko, lai neviens mūs 
neatsaldē, nedara vienaldzīgus. Tas 
attiecas arī uz mums, ārzemēs 
esošo latviešu daļu. Vai mēs jo -
projām stāvam aiz Brīvības pie -
minekļa? Vai mēs esam savienoti 
ar šodienas Latviju, ne vakardie-
nas un ne rītdienas, bet šo  die nas?” 

Dievkalpojums beidzās, visiem 
pieceļoties kājās, novēlot Latvijai 
brīvību un labklājību un nodzie-
dot Latvijas Valsts himnu “Dievs, 
svētī Latviju”.

Svētki turpinājās pēc dievkal-
pojuma baznīcas lejas telpā, kur 
Lansingas latviešu luterāņu drau-
dzes priekšnieks Ģirts Austriņš 

Sestdien, 21. novembŗa vaka -
rā, Kolorādo Latviešu kultūras 
centrs rīkoja gadskārtējo valsts-
svētku sarīkojumu, šogad svinot 
Latvijas valsts neatkarības paslu-
dināšanas 97. gadadienu. Pēc ASV 
un Latvijas karogu ienešanas un 
kopīgi nodziedātās ASV himnas, 
lūgšanu teica Denveras draudzes 
mācītāja Helēne Godiņa, kas nu 
jau četrus gadus ir kalpojusi šajā 
draudzē. Sekoja video pārraide 
ar Latvijas jaunā prezidenta Rai -
monda Vējoņa apsveikuma runa 
tautiešiem ārzemēs un Latvijas 
himnas kopīga dziedāšana ar 
orķestŗa pavadījumā. 

Tad svētku viesus uzrunāja akta 
vadītājs, ilggadējais denve rietis Gu -
nārs Jākobsons, pastāstot par pagā-
jušā gada svarīgākajiem notiku-
miem Latvijā. Viņa uzruna un rū -
pīgā pieeja pie visa, kas notiek 
pašlaik Latvijā, ir kļuvusi par tra-
 dīciju un svarīgu infor mā cijas 
avotu īpaši tiem, kas ikdienā par 
Latviju neinteresējas. Sekoja Den-
veras Latviešu koŗa dziedāta R. 
Grantovska dziesma “Svētī, Kungs!” 
diriģenta Mārtiņa Ru  beņa vadībā.

Un tad bija pienācis laiks klāt-
esošos iepazīstināt ar svētku ru -
nas teicēju, ALA Kultūras noza-
res vadītāju Līgu Ejupi, kas bija 
mērojusi tālo ceļu no Čikagas, 
teicot svētku runu jau iepriekšējā 
nedēļā vairākās pilsētās Miči ganā 
un noslēdzot savu priekšnesumu 
ar Denveru, kas viņai bija piektā 
pilsēta, kuŗā gaidīja latvieši. Vi -
ņas runas temats bija par Lāčplēsi 
kā varonības simbolu latviešu li -
terātūrā, kā arī parādot Lāčplēša 
vārda daudzināšanu mūsdienās. 
Runātājas spraigais priekšnesums 
un illustrācijas uz ekrāna ieinte-

Māc. Helēne Godiņa, svētku runas teicēja Līga Ejupe, akta vadītājs 
Gunārs Jākobsons un svētku organizētāja Valda Lēvenšteina
// FOTO: Niklāvs Lēvenšteins

resēja visus: gan tos, kas bija par 
Lācplēsi jau skolā mācījušies, gan 
tos, kas varbūt Rīgā bija gājuši pa 
Lāčplēša ielu vai pat baudījuši Lat-
 vijā alu ar Lāčplēša nosaukumu. 
Varēja redzēt, kādēļ Līgas Ejupes 
pacilātais priekšnesums kopā ar 

tautasdeju grupas “Virpulītis” 
vārdā tās pašreizējais vadītājs 
Aleks Humeyumptewa. Grupa ir 
pastāvējusi jau 60 gadu un tur-
pina piesaistīt jaunus dedzīgus 
dejotājus. Akta beigās, pirms iz -
nesa karogus, visi svētku dalīb-

viņas pievilcīgo personību bija 
guvis latviešu sabiedrībā labas 
atsauksmes, un denverieši nebija 
izņēmums. Runas beigās, bū  da ma 
ALA Kultūras nozares vadītāja, 
kas kārto arī ALA Atzinības rak-
stu pieškiŗšanu, Līga Ejupe pati 
pasniedza trīs rakstus, ko bija 
izpelnījušies denverieši par ilg ga-
  dējo un pašaizliedzīgo darbu vie-
 tējās latviešu sabiedrības labā. 
Pirmo saņēma Astrida Ziediņa, 
otrs pienācās Laimonam Sudma-
lim, kas gan diemžēl pats neva-
rēja būt klāt, un trešo saņēma 

nieki vienojās kopīgā dziesmā 
“Tev mūžam dzīvot, Latvija!” 

Bet svinības vēl nebija beigušās, 
un visus aicināja Latviešu centra 
lejas telpās klausīties koŗa priekš-
nesumus un deju grupas “Vir pu-
lītis” trīs jauniestudētās tautas-
dejas, kas izpelnījās skaļus aplau-
sus. Sekoja svētku mielasts gro-
ziņu veidā. Netrūka arī Aldaŗa 
alus un, kā vienmēr, visi varēja 
baudīt galvenās saimnieces Titas 
Jergensen Latvijas dzimšanas die-
nai veltīto kliņģeri. Sarīkojums 
bija pulcinājis ap 80 viesu.

minēja šajā zemē dzīvojošos lat-
viešus, kuŗi ir palīdzējuši Latvijas 
valdībai pēc brīvības atgūšanas. 
Piemēram, Andri Ozolu no Lan-
singas, kas savulaik strādāja Lat-
vijā, palīdzot Latvijas valdībai pār-
iet no padomju laika metodēm 
uz Rietumu brīvā tirgus budže tē-
šanas metodēm. Priekšnieks stā-
dīja priekšā Latvijas Valsts svētku 
svinīgās runas teicēju, ASV gaisa 
spēku pulkvedi Kārli Druvu, kuŗš 
pēc Vjetnamas kaŗa strādāja aug-
stos militāros un valdības amatos 
ASV kodolieroču potenciālā kaŗa 
plānošanā. Pēc atvaļināšanās no 
militārā posteņa viņš bija mili tā-
rais padomnieks ASV Kongresa 
Ohaijo deputātam Deivam Hob-
sonam. Kad Latvija tika atbrīvota, 
pulkvedis Druva strādāja Latvijā 
par Ministru prezidenta Māra 
Gaiļa padomnieku. Drīz tika ie -
vēlēts LR 6. Saeimā (ievēlēts 
1995. gadā), kur vadīja Aizsar-
dzības un Iekšlietu komisiju un 
izstrādāja vairākus vēlāk Saeimā 
pieņemtus likumus. 

Pulkvedis K. Druva savā runā 
interesanti un pamācoši stāstīja 
par Latvijas Saeimas darbību, kā 
arī par Latvijas Prezidenta un 
viņa kancelejas pienākumiem un 

iespējām ietekmēt Latvijas valsts 
ekonomiku, labklājību, aizsar-
dzī bu, tiesvedību un citas jomas. 

Sekoja Svēktu koncerts, kuŗā 
Gundega Ozola deklamēja Kārļa 
Skalbes dzejoli „Nemiers”, kas 
sākās ar vārdiem: “Mūžam zili ir 
Latvijas kalni, mūžam nav miera 
zem Latvijas bērziem…” Lansin-
gas latviešu vīru ansamblis “Prāt-
vēderi” dziedāja U. Stabulnieka 
dziesmu “Tik un tā” un tautas-
dziesmu “Ai, jel manu vieglu prātu.” 

Vēlāk “Prātvēderi” un visi da -
līb    nieki nodziedāja tautasdzies-
mu “Mazs bij’ tēva novadiņš”. 
Andris Spielbergs ģitaras pava-
dībā no  dzie  dāja Andŗa un Bri-
gitas Ritmaņu dziesmu “Manai 
tautai”. Astoņgadīgā Au  dra Gra-
ham nospēlēja Eiropas Savie nī-
bas himnu L. van Bēthovena “Odu 
priekam”,  un pēc tam visi Svētku 
dalībnieki godināja savu dzimteni 
ar Raiņa/Norviļa dzies mu „Dau gav’ 
abas malas mūžam nesadalās”. 

Dāmu komitejas priekšniece 
Ligita Ķepīte lūdza visus pieda-
līties bagātīgā mielastā. Liels pal-
dies visiem Lansingas luterāņu 
draudzes locekļiem un visiem, 
kas rīkoja un piedalījās Latvijas 
Valsts 97 gadu atcerē.

Svētku akta runātājs Kāris Druva
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Demisionē Straujumas valdība
Ministru prezidente Laimdo -

ta Straujuma (Vienotība) 7. de  -
cemb ŗa rītā paziņoja par atkāp-
šanos no amata un valdības de -
misiju. 

To Straujuma paziņoja pēc tik-
 šanās ar Valsts prezidentu Rai -
m  ondu Vējoni, kuŗa tika pieteik-
ta tikai pēc Ministru prezidentes 
iniciātīvas. Straujuma žurnā  lis-
tiem norādīja, ka laikā, kamēr 
viņa ir vadījusi valdību, ir pie -
ņemti divi valsts budžeti, valsts 
ekonomiskā situācija ir uzlabo-
jusies un valsts atrodas labā 
stāvoklī. “Manā ieskatā ir nepie -
ciešamas jaunas idejas, jauns pie-
nesums un enerģija, lai pa  darītu 
iesāktos darbus”,  teica Strau-
juma.

Viņa pateicās gan Vējonim, 
gan koalicijai, gan arī minis - 
t  riem. Veltot pateicību minis - 
t  riem, Straujuma uzsvēra, ka val-
 dībā ir bijusi “pleca sajūta”. Tāpat 
viņa izteica pateicību vēlētā - 
jiem, kas viņai devuši iespēju 
strādāt. Pēc tam, kad tiks apstip -
rināta jaunā valdība, Straujuma 
atgriezīsies darbā Saeimā.

(Vairāk lasiet 
K. Streipa rakstā 11. lpp.) 

***
Eiropas Atmiņas un 

sirdsapziņas platformas 
paziņojums par nopietnu 

apdraudējumu Latvijas 
Okupācijas mūzejam.

Eiropas Atmiņas un sirds  ap -
ziņas platforma vērš starptau-
tiskās sabiedrības uzmanību uz 
situāciju, kas izveidojusies saka -
rā ar Latvijas Okupācijas mūzeju, 
kuŗa eksistenci apdraud tagadē-
jās Rīgas pilsētas administrācijas 
rīcība. Pasaulē augsti novērtētais 
Mūzejs dokumentē 20. gadsimta 
totālitāro varu valdīšanu Latvijā. 
Platforma ir nosūtījusi vēstuli 
Latvijas augstajām amatper so  - 
n ām, lūdzot viņu palīdzību.

Rīgas pilsētas administrācija, 
ko vada pilsētas mērs Nils Uša -
kovs, apzināti pagarina Mūzeja 
grūto situāciju. Tā ir apturējusi 
agrāk apstiprinātos plānus Mū  -
zeja paplašināšanai jaunās telpās. 
Jau vairākus gadus izdzīvodams 
pagaidu telpās, Mūzejs zaudējis 
trīs ceturtdaļas no agrākajiem 
100 000 apmeklētājiem gadā, un 
tā eksistence ir apdraudēta finan-
ciālu iemeslu dēļ. “Pastāv dažādas 
ļaunprātīgas stratēģijas, lai ne  -
ļau tu paust vēsturisko patiesību. 
Mums jājautā – kas ir tie spēki, 
kuŗi negrib, lai sabiedrībai un it 
sevišķi jaunākajai paaudzei tiktu 
atgādināta nacistu un padomju 
okupācija Latvijā, un kāpēc tie tā 
rīkojas,” saka Platformas prezi-
dents Jērāns Lindblads (Göran 
Lindblad)

***
Okupācijas mūzejs neatkāpjas: 
ēkas paplašināšana joprojām 

nepieciešama
LR Administrātīvā rajona tiesa  

nolēmusi, ka Rīgas būvvaldei lē -

m ums par Okupācijas mūzeja 
ēkas Latviešu strēlnieku lauku-
mā 1 paplašināšanas projektu 
jā  pieņem līdz nākamā gada 25. 
janvārim. Ēkas lietotājs – Latvijas 
Okupācijas mūzejs joprojām uz  -
skata, ka ēkas piebūve ir nepie -
ciešama, lai paplašinātu telpas, 
kur vienkopus darbotos mūzeja 
ekspozīciju zāle, krājums un mū -
zeja speciālisti.

Latvijas Okupācijas mūzejs      
8. decembrī no plkst. 18.30  līdz 
18.45 pie mūzeja ēkas Latviešu 
strēl nieku laukumā rīkoja zib ak-
ciju “Iededz gaismu Nākotnes 
na     mā”. Lai parādītu, cik liela da  -
bā būs Okupācijas mūzeja plā -
notā pie  būve, uz 15 minūtēm tika 
izgaismota piebūves kontūra. 
Ak   cijas mērķis bija atgādināt, ka 
par spī ti šķēršļiem, kas radīti 
mū  zeja paplašināšanas projek-
tam, ēkas piebūve mūzejam ir 
nepiecie ša  ma. Mūzeja darbinie -
ki un at  bal stītāji nostājās jaunās 
piebūves kontūrā un iededza 
lukturīšus, lai iezīmētu ēkas at -
rašanās vietu pilsētas vidē.

***
Ar koncertu LNB izskan 

Raiņa un Aspazijas
150. jubilejas gads

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
(LNB) 9. decembrī notika Raiņa 
un Aspazijas 150. jubilejas gada 
nobeiguma sarīkojums, kuŗā pir-
 mo reizi izskanēja jauno kom-
ponistu koŗdziesmu konkursa 
“Modini kanonu! Jaunās “Lauz-
tās priedes”” otrajā kārtā iekļu-
vu šie skaņdarbi.

Koncertā skanēja mūzikāli 
poē  tiskā ceļojuma “Dagdas skiču 
burtnīcas” saīsinātā versija.

Nobeiguma sarīkojumu  ieva -
dīja diskusija, kuŗā piedalījās 
Rai   ņa un Aspazijas 150. jubilejas 
gada programmas veidotāji – 
mū  zikologs Orests Silabriedis, 
Me   moriālo mūzeju apvienības 
direktore Rita Meinerte, mākslas 
zinātniece Inga Šteimane un citi. 
Diskusiju vadīja Latvijas Rakst-
nieku savienības priekšsēdis Ar -
no Jundze.

***
Andra Nelsona un 

Kristīnes Opolais ieraksti 
pretendē uz Grammy

7. decembrī paziņoti ASV Ska-
 ņu ierakstu akadēmijas balvas 
Grammy pretendenti 83 katē go-
rijās.

Starp pretendentiem ir arī Šos-
 ta  koviča 10. simfonijas ieraksts 
Andŗa Nelsona vadītā Bostonas 
simfoniskā orķestŗa izpildījumā 
un Pučīni mūzikas albums, kuŗā 
divu skaņdarbu ierakstā skan 
Kristīnes Opolais balss.

***
Valsts prezidents vēstniecībā 
Francijā tiekas ar tautiešiem
Valsts prezidents Raimonds 

Vē  jonis kopā ar 150 citiem val - 
s tu vadītājiem piedalījās Parīzē 
notiekošajā ANO Vispārējās kon-
   vencijas par klimata pārmaiņām 
konferencē (COP21) un vēlāk ti -
 k ās ar latviešu diasporu Parīzē 
Latvijas vēstniecībā Francijā.

Vēstniecības rīkotajā pieņem -
šanā, tiekoties ar latviešu kopie-
nu, Valsts prezidents savā uzrunā 
izcēla šobrīd pasaulē esošo sarež-
ģīto drošības situāciju un nepie-
ciešamību stratēģiski ilgtermiņā 
domāt par Latvijas ieguldījumu 
savu bruņoto spēku attīstībā, ro -
bežu stiprināšanā un citās ar 
dro šību saistītās darbībās. Tāpat 
prezidents uzsvēra Latvijas de -
mo grafijas lomu valsts ilgtspē-
jīgai attīstībai. Savā uzrunā viņš 
pieminēja arī Latvijas veiksmīgi 
vadīto prezidentūru Eiropas Sa -
vienības Padomē, kā arī aicināja 
visus kopīgi domāt un piedalīties 
Latvijas simtgades svētku gata-
vošanā.

Prezidents pateicās Latviešu 
apvienībai Francijā, Parīzes Lat -
viešu skoliņas vadītājai un skolo-
tājām par ieguldījumu latviešu 
kopienas attīstībā Francijā, un 
aicināja arī turpmāk stiprināt 
Francijā dzīvojošo latviešu saik -
ni ar Latviju.

Pieņemšanas laikā Parīzes lat-
viešiem, kas bija ieradušies kuplā 
skaitā, bija iespēja aprunāties ar 
Valsts prezidentu, draudzīgā 
gaisotnē uzdodot jautājumus.

***
Pie Bastejkalna būs 

1991. gada barikāžu laukums
Rīgā, iepretim Bastejkalnam 

(attēlā), būs 1991. gada barikā - 
žu laukums, vienojušies Rīgas 
do   m es Pilsētas attīstības komite-
jas deputāti.

1991. gada barikāžu laukuma 
nosaukumu plāno piešķirt lau-
kumam pretim Bastejkalnam, 
starp Zigfrīda Annas Meierovica 
bulvāri, Torņa un Smilšu ielu. 
Sagaidot barikāžu 25. gadadie -

nu, vienai no ielām Rīgā plānots 
piešķirt nosaukumu, kas būtu 
veltījums 1991. gada barikāžu 
pie    miņai.

***
NATO piemēros 5. pantu arī 
hibrīdkaŗa draudu gadījumā
NATO ir vienojusies par ali -

anses līguma 5. panta piemēro-
ša nu hibrīdkaŗa apdraudējuma 
gadījumā, tādējādi piemērojo -
ties 21. gadsimta riskiem. Piektā 
panta piemērošana nozīmē, ka 
pārējās NATO valstis apdraudē-
tajai sabiedrotajai nāk palīgā.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs norāda, ka Latvijas 
dro    šībai ļoti svarīga ir NATO sa -
nāksmē apstiprinātā NATO hib  -
rīdās kaŗadarbības stratēģija, bet 
“pats pirmais un būtiskākais uz -
devums Latvijā ir stiprināt pašas 
spējas iestāties pret hibrīdkaŗa 
apdraudējumu”.

Hibrīdkaŗa izpausmes varētu 
būt, piemēram, uzbrukumi fi - 
n anču informācijas sistēmai;  sistē-
mai, kas pārvalda elektroener-
ģiju, aviosatiksmi, visam tam, ko 
nosaka datori un kas var izraisīt 
cilvēku bojāeju, skaidroja mi -
nistrs. Šādos gadījumos ir svarīgi 
reaģēt un uzreiz piesaistīt NATO 
spēkus.

*
NATO valstu ārlietu ministri 

sa  nāksmē nolēma uzaicināt Meln -
kalni iestāties šajā militā rajā ali-
ansē. Par to paziņoja NATO ģe -
ne rālsekretārs Jenss Stolten bergs. 
Gaidāms, ka iestāšanās sa   runas 
ilgs aptuveni gadu. Krie vija jau 
izteikusies, ka šim solim gatavo 
atbildes reakciju.

***
Latvijas atbilde 

Francijas lūgumam palīdzēt 
cīņā pret terrorismu

Ārlietu ministrija paziņojusi, 
ka, atsaucoties uz Francijas lūgu-
 mu sniegt atbalstu, ĀM ir sagata-
vojusi lēmuma projektu atbalstīt 
mūsu sabiedroto ar savu stāba 
virsnieku nosūtīšanu ANO mi  -
sijā Mali. Tā arī būtu Latvijas at -
bilde Francijai uz tās lūgumu 
aizvietot tās kaŗavīrus citās ope-
rācijās, lai savukārt Francija va  -
rētu vēl ciešāk iesaistīties operā-
cijā pret Daesh. Par Latvijas kaŗa-
 vīru dalību šajā misijā vēl būs 
jālemj valdībai un Saeimai. Misijā 
Mali Latvijas kontingents ar vai -
rākiem stāba virsniekiem iekļau-
s ies Nīderlandes vadītā informā-
cijas apstrādes stāba vienībā. Da -
 lība šajā operācijā neparedz Lat-
vijas kaŗavīru iesaistīšanos kau -
jas darbībā. Mali jau atrodas sep -
tiņi Latvijas kaŗavīri, kuŗi iesai s-
tīti Eiropas Savienības  apmā cī-
bas misijā. 

***
Vizītē Latvijā Zviedrijas 

Bruņoto spēku komandieris
7. decembrī vienā no pirma-

jām ārvalstu vizītēm Latvijā ie -
radās Zviedrijas Bruņoto spēku 
komandieris ģenerālis Mikaels 

Budiens, kuŗš amatā stājās 1. ok -
tobrī. Ģenerālis Mikaels Budiens 
tikās ar aizsardzības ministru 
Raimondu Bergmani un Nacio -
nālo bruņoto spēku komandie - 
ri ģenerālleitnantu Raimondu 
Grau bi, kuŗi iepazīstināja augsto 
viesi ar valsts aizsardzības aktu-
ālitātēm un bruņoto spēku attīs tī -
bas plāniem. Amatpersonas pār -
runāja divpusējo militāro sadar-
bību, kas pēdējos gados ir būtiski 
aktīvizējusies, tostarp ne tikai 
starp rēgulārajiem spēkiem, bet 
arī abu valstu brīvprātīgajiem 
militārajiem formējumiem (Ze -
messardzi). Ievērojot ģeopolī-
tisko situāciju pasaulē un Baltijas 
jūras reģionā, amatpersonas pie-
vērsās arī Baltijas un Ziemeļval -
s tu militārās sadarbības aktuāli-
tātēm, jo Zviedrija šogad ir Zie-
meļvalstu aizsardzības sadarbī-
bas programmas prezidējošā      
val    s  ts. Ģenerālis Mikaels Budiens 
apmeklēja Rīgā izvietoto NATO 
izcilības centru stratēģiskās ko   -
mūnikācijas jautājumos un tikās 
ar tā vadītāju Jāni Sārtu. Godinot 
kritušos Latvijas kaŗavīrus, Zvied -
rijas Bruņoto spēku komandieris 
8. decembrī nolika ziedus pie 
pulkveža O. Kalpaka pieminekļa 
Rīgā, Esplanādē.

***
Latvijas NBS turpinās 

Afgānistānas armijas apmācību
Latvijas Saeima atbalstīja Lat vi-

  jas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
dalības turpināšanu NATO ope-
rā cijā Resolute Sup port Afgānis-
tā nā. Latvija dalību operācijā Af -
 gānistānas drošības spēku apmā-
cībai sāka šā gada sākumā un, 
saskaņā ar Saeimā nolemto, tur-
pinās līdz 2016. gada beigām. 
Pērn septembrī NATO galotņu 
apspriedes (samita) laikā Velsā 
dalībvalstis vienojās par ilgter-
mi  ņa apņemšanos turpināt at -
balstu Afgānistānai, NATO lo -
mu šajā valstī mainot no kaujas 
operāciju īstenošanas uz pado-
mu sniegšanu afgāņu spēkiem 
un to apmācību.

***
Krievija neiet 

demokratijas virzienā
Šobrīd nekas neliecina par to, 

ka Krievijas polītiskais kurss va -
rētu būt mērķēts demokratijas 
virzienā – valsts vara zibenīgi re -
aģē uz jebkāda veida opoziciju, 
savukārt valsts kontrolētie  masu 
plašsaziņas līdzekļi nevis infor-
mē, bet sprediķo, Latvijas Tele vī-
zijas raidījumā Viens pret vienu 
sacīja Latvijā reģistrēta Krievijas 
plašsaziņas līdzekļa Meduza gal-
venā redaktore Gaļina Tim čenko.

Gaļina Timčenko

Andris Nelsons
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***
Raiņa un Aspazijas atcerei 
veltīts vakars Stokholmā

2. decembrī vēstniecībā Stok -
holmā Raiņa un Aspazijas jubile-
jas gada izskaņā notika dzejnie-
ku atcerei veltīts vakars, kuŗu 
organizēja Zviedrijas latviešu 
apvienības Stokholmas nodaļa.

Sarīkojumā izskanēja Izabellas 
Cielēnas atmiņas, kas daļēji bal -
s  tītas viņas tēva Fēliksa Cielēna 
1955. gadā izdotajā grāmatā, un 
pašas agrās bērnības atmiņās. Va   -
kara gaitā Stokholmas latviešu 
jaunieši lasīja Raiņa un Aspazijas 
dzeju, savukārt Daiga Kivlenie -
ce un Sandra Leja-Bojstena dzie-
dāja Olgas Tomilinas klavieŗu 
pa  vadījumā. Klātesošie arī kopā 
noskatījās 1987. gadā uzņemto 
Andreja Apsīša dokumentālo 
filmu “Tautas dzejnieks Rainis. 
Nakts domas”. Vēstnieks Zvied-
rijā Gints Jegermanis tikās saru-
nā ar Stokholmas latviešu jau - 
n iešiem un viņu latviešu valodas 
skolotāju Ilzi Jundzi-Lundgrānu, 
lai pastāstītu par vēstniecības 
darbu.

***
Jauna izpratne 

par izceļotājiem no Latvijas
Latvijas Universitātes (LU) 

Filo zofijas un socioloģijas insti -
tūts un LU Bibliotēka 9. decem -
b rī atvēra grāmatu “Latvijas emig-
rantu kopienas: cerību diaspora”. 
Tajā analizēti līdz šim apjomī-
gākā pētījuma par Latvijas jau-
najiem emigrantiem rezultāti, 
kas liek pārvērtēt daudzus pie-
ņēmumus par aizbraucējiem, 
viņu dzīves apstākļiem un at -
tiecībām ar Latvijas valsti.

Grāmatā sakopoti 14 anali -
tiski raksti par ārpus Latvijas 
dzīvojošo Latvijas valstspiede-
rīgo nodarbinātību un izglītību, 
identitāti, polītiskajām attieks  -
m ēm, kā arī diasporas polītiku. 
Rakstu autori ir Latvijā pazīsta-
mi sociologi, ekonomisti un ko -
mūnikācijas pētnieki. Mono gra -
fijas zinātniskā redaktore Inta 
Mie  riņa norāda, ka par grāma -
tas vadmotīvu ir izvēlēts “cerību 
diasporas” jēdziens, kas Latvijas 
kontekstā aptver ne tikai emig-
rantus, kuŗi ieradušies jaunajās 
mītnes zemēs, bet arī palicējus – 
ģimenes, draugus, abstraktākā 
līmenī – valsti, kur arī gruzd sap-
 ņi un gaidas attiecībā uz aizbrau-
kušajiem.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

iepazīties ar Latvijas unikālo ga  s-
tronomiju un augsti novērtēja 
šefpavāra Māra Astiča profe-
sionālo darbu.

***
Irakiešu bērni iejūtas 

Rīgas skolā
Jau trešo nedēļu Natālijas 

Draudziņas vidusskolā mācās 
četri dažāda vecuma bērni no 
Irakas. Viņi visi ir no vienas ģi -
menes un šobrīd gaida, vai sa -
ņems bēgļa statusu un varēs Lat-
 vijā uzturēties arī turpmāk.  Sko-
 las direktors atzīst – neatrisinā -
mu problēmu nav, tomēr visi 
risinājumi jāmeklē pašiem, jo arī 
atbildīgās institūcijas ar šādu 
situāciju saskaras pirmo reizi. 

Natālijas Draudziņas vidus sko-
lā mācās gan Muhameds, gan 
viņa divi brāļi un māsa. Vecā-
kais brālis sasniedzis spožus 
rezultātus, ģeografijas pārbau-
dījumā latviski ierakstot valstis 
Eiropas kartē. Muhamedam 
pa   gaidām iet grūtāk ar mūsu 
sarežģīto valodu.

Bērni no irakiešu ģimenes ir  
ar priekšzināšanām un pēc sko -
lotāju stāstītā – centīgi no tāfeles 
pārraksta vārdus sev pagaidām 
nesaprotamajā valodā. Direk -
tors stāsta – klasesbiedri un arī 
vecāki ir saprotoši un daži sko -
lotāji darbu ar irakiešu bērniem 
uztveŗ kā misiju un dara no vi - 
s as sirds, tomēr tā ir liela papildu 
slo  dze, daudz sarežģījumu, un 
skolā nolemts neuzņemt vairāk 
par vēl pieciem līdz desmit pa  -
tvēruma meklētāju vai jau bēgļa 
statusu saņēmušajiem bērniem.

***
Elīna Garanča operā 

La Favorite
2. decembrī operdziedātāja 

Elī na Garanča uzstājās Deutsche 
Oper Berlin Gaetāno Doniceti ope-
  ras La Favorite koncert versijā.

Elīna Garanča šajā La Favorite 
koncertuzvedumā dziedāja Léo -
nor de Guzman lomu, kas ir Kas-
 tīlijas karaļa Alfonso XI kundze.

zējais Latvijas Mākslas mūzeja 
direktors Vilhelms Purvītis rak -
s   tīja Rīgas domei, ka mūzejam 
ļo  ti, ļoti nepieciešama paplaši-
nāšana. Vēlāk viņš to darīja vēl-
reiz, un 1938. gadā dome lēma, 
ka nē, jo projekts ir pārāk sarež-
ģīts. Pienāca 2010. gads, un Īpa -
šuma departaments izsludināja 
metu konkursu. Man ir milzīgs 
prieks šobrīd šeit atrasties. Visu 
laiku man bija sajūta, ka it kā 
skatos uz visu no malas, bet šo  -
brīd, sēžot šajā krēslā, es sapro - 
tu – jā, mēs esam atgriezušies 
mājās.”

***
Latvijas produkti beļģu 
Ziemsvētku tirdziņos

Šogad dažādās Beļģijas vietās 
Ziemsvētku tirdziņos iespējams 
iegādāties produktus no Latvijas: 
dzērvenes pūdercukurā, medu 
no Brocēniem, kā arī tamborē -
tus lācīšus, vaska sveces un Pie -
balgas porcelānu. 

Turklāt visu mēnesi varēs pa -
sūtīt Carnikavas nēģus želejā!

***
Iepazīstina ar tradicionālo un 

moderno latviešu virtuvi
3. decembrī vēstnieks Italijā 

Artis Bērtulis uz sarīkojumu  
“Lat  vija uzaicina vakariņās Ita-
liju” ielūdza populārākos Italijas 
gastronomijas žurnālistus un 
blogerus. 

Lai veicinātu Latvijas produk -
tu atpazīstamību un populārizē -
tu Rīgu kā gastronomijas tūrisma 
galamērķi, žurnālisti vakariņu 
laikā tika iepazīstināti ar Latvijas 
produktiem, kā arī tradicionā-
lām un mūsdienu latviešu ēdie-
nu receptēm. Degustācijas ēdien-
karti gatavoja šefpavārs Māris 
Astičs. Vakariņu laikā Latvijas 
Ārē  jās Ekonomiskās pagaidu 
pār stāvības vadītāja Italijā An - 
d ra Minkeviča iepazīstināja klāt-
 esošos ar pārtikas ražošanas uz  -
ņēmumiem un to produkciju, 
savukārt Live Rīga vadītāja Vita 
Jermoloviča pastāstīja par Rīgu –  
Eiropas gastronomijas reģionu 
2017. gadā. Italijas žurnālisti pa  -
teicās vēstniecībai par iespēju 

dējā varas partija Vienotība.  Ie  k-
 šējā opozicionāra slavu ie  man   -
to  jušais Juris Vidiņš debatēs pat 
izteicās, ka kongress savas gai-
sotnes dēļ atgādina Komūnis   tis -
kās partijas kongresus. Kon gre sā 
Vienotība pieņēma rezolū  ciju, 
kuŗā formulēti partijas mērķi 
Latvijas simtgadei. Par  tuvākajos 
gados paveicamajiem uzdevu -
m iem minēta novadu reformas 
pa  beigšana, veselības aprūpes 
fin an   cējuma palielināšana, ceļu 
tīk la sakārtošana, demografijas 
at  balsta programmas izveide un 
vairāki citi uzdevumi.

***
Latvija atbalsta 

Visaginas atomelektrostacijas 
projektu, taču 

gaida Lietuvas lēmumu, teikts 
Eko   nomikas ministrijas (EM) 
in  formātīvajā ziņojumā par 
Ener  ģētikas attīstības pamat no -
stādnēs 2007. – 2016. gadam 
no   teikto uzdevumu izpildi.

EM norāda, ka Latvijas pozici-
ja attiecībā uz Visaginas AES 
attīstības iespējām nav mai nī -
jusies – Latvija kopumā atbalsta 
Visaginas AES projekta reālizā-
ciju, ja tas izrādītos techniski un 
ekonomiski pamatots, kā arī no -
drošinās drošības prasību izpil -
di. Tajā pašā laikā EM norāda, ka 
patlaban Lietuvas Enerģētikas 
mi  nistrija pārskata 2012. gadā ap -
  stiprināto Lietuvas enerģētikas 
stratēģiju, kuŗā vairāk uzmanī -
bas tiek pievērsts dažādu enerģē-
tikas attīstības scēnāriju analizei. 
Lietuva arī apskata alternatīvus 
variantus Visaginas AES projek-
tam, piemēram, kā apgādāt Lie -
tuvu ar elektroenerģiju, neiz-
man tojot kodolenerģiju, bet citus 
resursus.

***
Nacionālā mākslas mūzeja ēka 

pieņemta lietošanā
decembrī, Latvijas Nacionālā 
māk slas mūzeja (LNMM) gal -
venā ēka Rīgā, Krišjāņa Valde-
mā ra ielā 10a, pēc pabeigtajiem 
vēsturiskās ēkas rekonstrukcijas 
un restaurācijas darbiem nodota 
lietošanai. Plašākai sabiedrībai 
LNMM ēka būs pieejama Atvēr-
to durvju dienu laikā no 12. līdz 
16. decembrim.

Emocionālu uzrunu teica 
LNMM direktore Māra Lāce: 
“Šorīt agri no rīta pārskatīju sa -
vus pierakstus – 1929. gadā torei-

Timčenko sacīja, ka, viņasprāt, 
Krievijas polītiskajai elitei ir ār  -
kārtīgi laba reakcija. “Vispirms 
tā izgaiņāja neatkarīgos medijus, 
taču palika biznesa avīzes, ku - 
ŗ ām ir ārzemju investori. Un kas 
no  tika? Tika pieņemts lēmums, 
ka ārzemju investori nedrīkst ie  -
guldīt plašsaziņas līdzekļos. Kad 
populārs kļuva opozicionārs un 
blogeris Aleksejs Navaļnijs, tika 
pieņemts likums pret bloge - 
r iem. Šobrīd aktuāli ir tālbrau -
cēju protesti, tāpēc tagad plāno 
pieņemt likumu, kas aizliegs šā -
das aktīvitātes.  

***
Alvis Hermanis pametis darbu 

Hamburgas teātrī
Režisors Alvis Hermanis pa  -

metis darbu teātrī Thalia Theater 
Hamburgā, paužot protestu pret 
Vācijas atvērtību imigrantiem  
un bēgļiem.

Alvis Hermanis

Hermanis norāda, ka Berlīnes 
imigrācijas polītika apdraud Ei  -
ro  pu, jo tajā nepamanīti var ie   -
kļūt terroristi. Nav iespējams at   -
šķirt labos cilvēkus no ļaunajiem. 
Lai arī ne visi bēgļi ir terorristi, 
visi terroristi bijuši bēgļi vai viņu 
bērni. Kā ziņo Deutschlandradio 
Kultur, pēc Hermaņa domām, 
ter roristu uzbrukumi Parīzē rā  -
da, ka mēs dzīvojam kaŗa apstāk-
ļos. Kaŗā katram ir jānostājas vie-
nā  pusē, un Hermanis un Thalia 
teātris esot stāvējuši pretējās 
pusēs. “Polītkorrektuma laiki ir 
beigušies,” norādījis režisors. 
Thalia Theater ir viens no trim 
valsts teātriem Hamburgā. Tā 
vadītājs Joahims Lukss publiski 
izteicies, ka teātris atbalsta hu -
mānās palīdzības sniegšanu ie -
braukušajiem cilvēkiem, kuŗu 
skaits Vācijā šogad varētu pār-
sniegt miljonu.

Latvijai nekādā gadījumā ne -
va jadzētu uzņemt tā sauktos 
bēgļus, jo mēs nevaram zināt, 
kas tie ir par cilvēkiem, telefon-
intervijā Latvijas Televīzijai sacīja 
Hermanis. Uzņemt tādus bēg ļ us, 
kas ir nekontrolēti, nere ģis t rēti, 
bez dokumentiem iegā juši Eiro -
pas Savienībā? Nekādā ziņā! Her-
manis atsaucās uz kādā vācu me -
 dijā pausta specdienestu eksper-
ta viedokli, ka “vispār nav iespē-
jams atšķirt tā saucamos labos 
no sliktajiem”. Uz jautājumu, vai 
Eiropa tomēr nevarētu sekmīgi 
izšķirot polītiskā patvēruma mek-
 lētājus no ekonomiskajiem mig-
rantiem un terroristiem, režisors 
atbildēja ar pretjautājumu: “Kurš 
tam tic?” Pēc viņa teiktā, sabied -
rības un polītiķu domas šajos 
jautājumos ir stipri atšķirīgas.

***
Vienotības kongresā

Bez satricinājumiem savu ik -
ga   dējo kongresu aizvadīja ilgga-

Piebalgas porcelāns
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Kremļa propaganda – ar glo -
bālu vērienu un tvērienu – rau -
jas pilnā sparā, izmantojot ne 
tikai abus milzīgos TV, tīmekļa 
un radio konglomeratus – RT 
(Russia Today) un SPUTNIK, 
bet arī daudzas un dažādas, šķie-
tami nevalstiski sabiedriska tipa 
vietnes, kas “rodas pašas no se  -
vis”. Šie globālie Maskavas pro-
pagandas pūliņi, manuprāt, ir 
izmisīgi, jo reizēm, drudžaini at -
balstot Putinu un Krievijas po -
lītiku, tiek uzburtas absurdas,    
pat komiskas ainas.

Ir, piemēram, vietne er no  -
saukumu NEO (New Eastern Out-
 l  ook), kuŗas redakcija atrodas 
Maskavā: 12, Roždestvenka Strēt, 
Office 111. Redakcija piedāvā la -
 sītajiem arī Facebook un Twitter 
opcijas. Līdzās angliskajam va -
riantam pieejams arī krieviskais: 
Novoje Vostočnoje Obozrenije. 
Ta  jā kāds Vladimirs Odincovs 
nāk klajā ar rakstu: “Vai darījums 
ar Erdoganu nepadara Eiropas 
Savienību par netiešu IS spon-
soru?”. Jā, tagad nu Turcija un     
tas autoritārais “sultans” Erdo -
gans ir zvērināts Kremļa ienaid-
nieks, un šī kaujinieciskā no -
stādne tagad izpaužas arī NEO 
angliski rakstošo autoru apcerē-
jumos. Tie ir diezgan īpatnēji 

Kremļa izmisīgā propaganda un 
Yeltsin Center paradokss

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

rakstoņi: Frankfurtē mītošais 
ASV pavalstnieks Viļams Eng -
dāls (Engdahl), nu jau pasirms 
“antiglobalists”, viņam pievieno-
jas it kā no Varšavas rakstošais 
polis Konrads Stachnio, un no 
Bangkokas (!) NEO redakcijai sa -
  vas atziņas sūta Tony Cartalucci: 
“NATO terrora konvoji apstā   di-
nāti Sīrijā” – tas jau ir Krievijas 
militāras iejaukšanās nopelns. 
Un viss tādā garā... Un atkal un 
atkal sasodītais Turcijas prezi-
dents: “Erdogana ēra tikpat kā 
beigusies,” raksta – angliski – Pe -
ters Ļvovs. 

Oficiāli, kā zināms, Krievijas 
un Izraēlas attiecības ir korek -
tas, un abu valstu militārā vadī -
ba cenšas nepieļaut “nejaušas” 
sadursmes starp attiecīgajām 
lidmašīnām Sīrijas gaisa telpā. 
Bet te nu jau pieminētais Prin-
stonas universitātē zinātnisko 
gradu ieguvušais Viljams Eng-
dāls NEO vietnē nāk klajā ar 
“sensāciju”: Irakas armija esot 
sagūstījusi “Islama valsts bru  ņo-
tajos spēkos dienējošu Izraelas 
armijas pulkvedi – Yusi Oulan 
Šakhak, kuŗš esot kalpojis elitā-
rajā Izraēlas Golani brigādē, ar  -
mijas koda numurs tāds un tāds. 
Šaubīga ir šī fantoma vārda 
rakstība, šaubīga pati ziņa, bet 

NEO mērķis sasniegts: parādīt, 
ka “cionistiskais veidojums” – 
Izraēla atbalsta IS terroristus. Un 
raksta ne jau kāds Abu Ali, bet 
rietumnieks Engdāls!

Tīmeklī atrodama arī vietne, 
kas bazējas Anglijā:www.fortrus.
blogspot.co.uk. Katru vietnes lapu 
grezno uzraksts Fort Russ un 
Georgija lentīte. Tiek jūsmīgi 
aprakstīts, kā krievu lidmašīnas 
sabumbo Turcijas autokolonnu,  
kas veda ieročus Sīrijas prezi-
denta Asada pretiniekiem. Ir vēl 
tāda vietne www.katehon.com, it 
kā pareizticīga, kas sevi pasniedz 
kā domātava (think tank), ku  -
ŗā darbojas kristīgi inteliģenti, 
kas iestājas par “multipolāro pa  -
sauli”, t.i., tādu, kur ASV nav no -
 teicēja, un pret “globālo atlan-
tismu”. Tiek apgalvots, ka no Sī  -
rijas chaosa labumu gūst vienīgi 
Izraēla. Vietnes “nagla” ir plašs 
raksts: “Krievijas un Turcijas 
konflikta eschatoloģija”, kuŗā 
teikts, ka šis konflikts saasinājis 
pretturcisko noskaņojumu “post-
bizantiskajā telpā”: pareizticī -  
gās tautas – grieķi, serbi, bulgāri 
un rumāņi nu satraukti. Tālāk 
atstāstīts kāda svētā Atosa kalna 
klosteŗa mūka Paisija pareģo -
jums, ka Turcijas un Krievijas 
kaŗš beigsies ar turku sakāvi, 

Istambula atkal kļūs par Kon -
stantinopoli un “tiks atdota 
grieķiem”. 

Jā, paradoksāli ir Kremļa pro-
pagandas līkloči. Bet paradok-
sāls ir arī staltais un apjomīgais 
Yeltsin Center, kas nupat svinīgi 
atklāts Urālu metropolē – Jeka -
te  rinburgā, nesen vēl Sverdlov - 
s kā, kur Boriss Jeļcins uzauga. 
“Jeļcina centrs” ir iespaidīga ēka 
ar mūzeju, bibliotēku, konferen-
ču un izstāžu zāli. Tam priekšā – 
melna granīta stela ar lakonisku 
uzrakstu JELCIN, kuŗas pakājē 
prezidents Putins un premjer-
ministrs Medvedevs centra at  -
klāšanas dienā nolika ziedus. 
Nav jāaizmirst, ka tas bija jau 
pavārgais un pārgurušais Jelcins, 
kurš savā 2000. g. Jaungada uz  -
runā tautai “svaidīja” Putinu kā 
savu pēcteci prezidenta amatā. 
Vārdu sakot, autoritārais im -
perists Putins nevarēja “neatdot 
godu” tam, kam viņš savu prezi-
denta amatu “ir parādā”. 

Un vēl viens aspekts: Putins, 
kurš pēdējos gados arvien kra -
sāk uzsver savu nepatiku pret 
visu amerikānisko, šoreiz ļoti 
atzinīgi izteicās par jauko ASV 
tradiciju – celt saviem preziden-
tiem īpašus centrus viņu mato-
juma saglabāšanai. Tagad šādu 

centru izpelnījies Krievijas Pir -
mais prezidents, un Putins jau 
priecājas, ka viņam arī tiks šāds 
centrs, ko apmeklēs nākamās 
paaudzes. 

Zīmīgi ir tas, ka “Jelcina cent -
ra” atklāšanas dienā goda viesi 
bija tādi Putina režīma oponen-
ti/pretinieki/kritiķi kā Ksenija 
Sobčaka, Andrejs Makarevičs, 
Irina Hakamada, Vladimirs Poz-
 ners un citi. Viņi apzinās, ka “Jel-
 cina dekāda”, “trauksmainie de  -
viņdesmitie” ar visām grūtībām 
un mokpilno pāreju uz brīvo tir-
gu bija pirmais īstas, neierobe žo-
tas brīvības periods Krievijas 
vēsturē. 

Un nav brīnums, ka visa sta-
ļinistu, monarchistu, imperistu 
varza uzskata Jelcinu par izdzi-
mumu, sātanu, kuŗa līķi vajadzē-
tu izrakt un publiski sadedzināt. 

Šai ziņā raksturīgs ir Procha -
nova laikraksta Zavtra rakstoņa 
Alekseja Jolkina izteiciens: viņš 
cerot, “ka sverdlovskieši rēgulāri 
kārtošot savas lielās vajadzības – 
ispražņatsja – un apspļaudīs šo 
nolādēto vietu, Jelcina piemiņas 
sarkofagu. Pats aizbraukšu, lai 
paspļautu pie reizes”. 

Dzejniekam Tjutčevam bija 
tais nība: ar prātu Krieviju ne -
saprast...

(Turpinājums 15. lpp.)

Sestdien, 5. decembrī, uz kār -
tējo kongresu pulcējās partija, 
kuŗa jau ilgstoši ir pie valsts va   -
dības stūres, – Vienotība. Kon - 
  g  resam tuvojoties, lielākais jau  tā-
  jums polītikas novērotāju star  pā 
bija par to, vai Latvijas Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma 
paziņos par savu demisiju. Kon -
g  resā  premjere paziņoja, lūk,   
ko: “Ir daļa klausītāju, kas šo  -
dien gaida skaļus paziņoju -
mus. Es esmu gatava paziņot – 
man ir svarīga šī valsts, tā ir 
daudz sva  rīgāka par amatiem, 
ne  skaid rām draudzībām un 
attiecību kārtošanu.”

Savukārt pirmdien, 7. decem-
brī, L. Straujuma negaidīti pa  -
ziņoja, ka viņa tiksies ar Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni 
(negaidīti tāpēc, ka pirmdien 
no rīta viņas darba kārtībā 
nekas tāds nebija paredzēts), 
pēc sarunas abi valsts vadītāji 
iznāca pie mikrofoniem, un 
Laimdota Straujuma paziņoja 
viss, viņa Valsts prezidentam      
ir iesniegusi atlūgumu. Pēcāk 
tapa zināms, ka par to viņa 
savas partijas vadībai bija pa  zi-
ņojusi jau iepriekšējās die nas 
vakarā.

Patlaban, protams, grūti spriest, 
kas varētu būt nākamais Lat -
vijas premjerministrs, bet at  tie-

Vienotības trūkums 
Vienotībā un kārtējā rokāde

cīgajai personai tā būs tāda 
apaļa premjerēšana,  proti, viņš 
vai viņa veidos jau 20. valdību,  
kopš pirms divdesmit pieciem 
ar pusi gadiem amatā stājās 
Ivars Godmanis. Tātad vidēji 
Latvijā bijusi  viena valdība ik 
pa 1,25 gadiem. Pati Laimdota 
Straujuma amatā bija mazliet 
vairāk par gadu un 10 mēne - 
š  iem. Atcerēsimies, ka viņa 
ama  tā stājās pēc tam, kad no tā 
aiz    gāja Valdis Dombrovskis, un 
la   bu laiciņu iespējamie prem  -
jerministra kandidāti vai nu 
pateica nē, vai arī toreizējais 
Valsts prezidents viņu kandi -
datūru noraidīja, līdz beidzot 
polītiķi nonāca līdz tā brīža 
zemkopības ministrei. Pēc pa  -
gā jušā gada Saeimas vēlēša - 
n ām viņa premjeres amatā tika 
apstiprināta atkārtoti.

Starplaikā V. Dombrovskis ir 
kļuvis par Eiropas Komisijas 
locekli, ir arī notikušas Saei -
mas vēlēšanas, pēc kuŗām torei-
 zējais Valsts prezidents Andris 
Bērziņš Laimdotu Straujumu 
premjera amatam nosauca otr -
reiz. Pirmajā “piegājienā” po  - 
lī tikas novērotāji sprieda, ka 
kād  reizējā Zemkopības minis -
t rijas valsts sekretāre, Reģionā -
lās attīstības ministrijas valsts 
sekretāre un pēc tam arī zem -

kopības ministre ir tāds pagai-
du variants. Otrā “piegājienā”  
sākās runas, ka L. Straujuma 
esot nogurusi, droši vien viņa 
no amata aizies pavisam drīz. 
Pēdējā laika  prognoze – viņa 
pagaidīs  budžeta apstiprināša-
nu un tad atkāpsies no amata. 
L. Straujuma pati ir teikusi, ka 
viņa labprāt atgrieztos Saeimā 
un kļūtu  par ierindas deputāti 
arī tāpēc, ka premjeres amatā 
esot, “man vairs nav nekā pri-
vāta”. 

Kāda viņa ir bijusi kā pirmā 
sieviete premjerministre Lat vi-
jas vēsturē? Nekāda diža ora-
tore Laimdota Straujuma nav, 
brīžiem likās, ka nevis viņa 
vada Ministru kabinetu, bet 
Ministru kabinets ar visu savu 
lielo šūpošanos vada viņu. 
Chrestomatiski kļuvuši prem -
jeres “atzinumi”, ka “to es ne   va-
ru pateikt,” “tas vēl nav zi  nāms” 
u.tml. Tomēr minētajos gan - 
d rīz divos gados, pirmkārt, 
Lat vija viņas (un ne tikai, pro-
tams, bet tomēr) vadībā godam 
aiz  vadīja prezidentūru Eiro -
pas Sa  vienībā. Veiksmīgi pie-
ņemti divi valsts budžeti. Tur-
pinās val sts tautsaimniecības iz  -
augs me.

Zīmējums: Zemgus Zaharāns
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VIKTORS 
HAUSMANIS

Kad pienāca Lāčplēša diena, va -
 kara pusē ātri iestājās tumsa, bet 
Rīgā gan pie Brāļu kapiem, gan 
pie Pils mūŗa staroja gaisma, tur 
mirdzēja vairāku desmitu tūksto-
šu rīdzinieku aizdegtās svecītes. 
Un kļuva gaiši. Rudenīgā nokrēsla 
mudināja atcerēties arī Mārtiņu 
Zīvertu: teātrī Skatuve, kas atrodas 
necilajā Rīgas priekšpilsētā – Ma   s -
kavas “forštatē”, notika viņa lugas 
Tīreļpurvs izrāde. Tās darbība rit 
tieši pirms simt gadiem, tiesa, ne 
tieši rudens dienās, bet jūlijā, bet 
situācija Latvijā toreiz bija pavi - 
s am rudenīga. Pa zemi klīda Pirmā 
pasaules kaŗa rēgs, vācieši bija 
ieņēmuši Kurzemi, daļu Zemgales, 
arī manu bērnības un jaunības 
pilsētu Jelgavu, krievu kaŗaspēks, 
laupījuma nastām apkrāvies, stei-
gā pa šoseju atkāpās Rīgas virzie-
nā, un kaŗa blāzma satricināja 
Tīreļpurva malu, kur atradās Mār-
 tiņa Zīverta tēlotās lugas varoņa 
Granta mājas. Tieši tur drāmati -
ķis liek noritēt varoņdrāmas Tīreļ-
purvs darbībai. Lugā darbojas tikai 
trīs personas – frontē smagu ie  -
vainojumu guvušais, bijušais kap  -
teinis Grants, viņa sieva Inga un 
kāds no armijas dezertējis virs-
nieks – Praporščiks. Interesanti, 
ka Inga savu vārdu ieguvusi vēlāk, 
sākumā viņa saukta par Annu, bet 
lomas tēlotājai Almai Ābelei tas 
licies pārāk bieži lietots, tāpēc viņa 
lūgusi autoru mainīt vārdu, un 
Zīverts aktrises lūgumu izpildījis – 
tapusi Inga, bet Praporščiks vēl 
mē   ģinājumu procesā saukts vien-
kārši par Augustu. Toreiz, 1936. ga   -
dā, kad notika pirmizrāde, tas   
bija kas neparasts, jo luga ar tik 
nelielu aktieru skaitu latviešu drā-
maturģijā parādījās pirmo reizi. 

Protams, ne jau kaŗa darbība ir 
drāmas Tīreļpurvs galvenā prob -
lē ma, tā paliek fonā, bet centrā 
samilst cilvēku attiecības, mīles tī-
ba, greizsirdība, nodevība, naids, 
alka atriebt, tad piedošana un 
izlīgums. Negaisa liesmas uzban-
go Grantā, kad viņa sieva Inga 
satiek savu jaunības mīlestību – 
Pra porščiku, un abi grib doties 
prom no Tīreļpurva malas. Vai 
cil vēks var palikt vienaldzīgs? Taču 

TĪREĻPURVA MALĀ

drīz uzpland cits spēks – dzim  tenes 
mīlestība, un tās dēļ Grants atļauj 
Ingai un Praporščikam doties pāri 
Tīreļpurvam, lai Rīgā nogādātu 
sle  penas ziņas par vācu uzbruku-
ma plāniem, kas rīt vai parīt būs 
noderīgi: “Redzēsi: kad saformē -
s ies latviešu bataljoni, tad viņi 
glābs mūsu zemi! Un viņi nāks! 
Piemini manus vārdus: nāks! [..] 
Un tad mēs ņemsim savu zemi un 
to pa   turēsim!” Granta pārliecība 
par Latvijas rītdienu bija daudz 
lie lāka nekā atriebes alkas. Inga 
un Praporščiks aiziet. Grants 
paliek viens. Viņu gaida nāve. 

Taču sevi viņš ir uzvarējis!
Tīreļpurva pirmizrāde notika 

1936. gadā toreiz maz pazīstamajā 
Rīgas Mazajā teātrī, Grantu tēloja 
Almas Ābeles dzīvesbiedrs Niko -
lajs Krauklis, kuŗam tad gan bija 
tikai trīsdesmit seši gadi, mēģi -
nājumos biežs viesis bija lugas 
autors. Pēc gada Mazo teātri pie -
vie noja Dailei un nosauca par 
Dai  les teātŗa Mazo ansambli. Vēl 
Mazajā teātrī izrādi bija noskatī-
jies arī Eduards Smiļģis, luga viņu 
iedvesmoja, un režisorā dzima 
pārliecība, ka tā jāiestudē arī Dai -
lē un jāizrāda uz lielās skatuves. 

Viņš pats ķērās pie režijas grožiem, 
Smiļģim piepalīdzēja Felicita Ert-
nere, un 1940. gada februārī noti-
ka Tīreļpurva pirmizrāde. Sastāvs 
gan bija citāds: Grantu tēloja Emīls 
Mačs, Praporščiks bija Edgars 
Zīle, bet Inga joprojām bija Alma 
Ābele, un tā kļuva par vienu no 
viņas vismīļākajām lomām. 

Klāt bija pārmaiņu gadi – Otrais 
pasaules kaŗš, atkal okupācija, un 
Latvijā Zīverta luga it kā nozu -  
da, jo ne krievu, ne vācu laikā to 
iz   rādīt neuzdrīkstējās. Un notika 
brī  nums: Tīreļpurvs atdzīvojās 
tais ni Vācijā, latviešu bēgļu no -
metņu laikā, to cits pēc cita iestu-
dēja latviešu teātŗi Ausburgā, Fiš-
bachā, Vircburgā, Minchenē, In -
gol  štatē, Vedemingenē, pilsētas 
va  rētu saukt vēl. Tīreļpurvu rādīja 
arī citās zemēs – Austrijā, Aust  rā-
lijā, Zviedrijā, Kanadā, ASV. Iz  -
rāde atgādināja par mūsu tēvu 
va  ronību, kuŗiem augstākā vērtī-
ba bija nosargāt Latviju – kaut arī 
tādas Latvijas valsts vairs nebija. 
Vienīgi uz okupētās Latvijas ska  -
tuvēm to neredzēja, jo Tīreļpurvs 
skaitījās aizliegtais auglis. 

Pagāja laiks, Latvija atguva ne   -
atkarību, bet Tīreļpurvs uz lielo 
te   ātru skatuvēm joprojām neie -

dzī vojās, bet vairākus gadus ideju 
par tās iestudēšanu loloja teātra 
Skatuve vadītāja Anna Eižverti -
ņa. Un šī gada rudenīgajās dienās, 
Lāčplēša dienu gaidot, Tīreļpurvs 
atdzīvojās, uz skatuves ieraudzī j   ām 
scenogrāfa Oskara Dreģa vien    kārši 
iekārtotu istabu koka mājā, kur 
dienas vada ievainotais Grants, un 
viņa pārdzīvojumu paleti izdzīvo 
viens no izcilākajiem Latvijas ak  -
tieŗiem Mārtiņš Vilsons. Nav ne -
maz tik bieži, kad uz skatuves 
redzam absolūti patiesu aktieŗa 
dzīvi tēlā, bet Tīreļpurva izrādē 
tiešām ir – dzīvošana tēlā! Te uz -
pland Granta īgnums un naids 
pret Ingas jaundzimušo mīlestību, 
un redzam, cik nianšu un krāsu 
var būt mīlestībai! Grantā jūtam 
arī īstu kaŗavīra stāju un M. Vil  -
sona atveidojumā apjaušam, kādi 
bija tie vīri, kas izcīnīja Latviju. 
Tīreļpurva izrāde tik labi saskan 
kopā ar Lāčplēša dienu. Žēl tikai, 
ka Mārtiņš Vilsons ne ar vienu 
teātri nav saistīts patstāvīgās darba 
attiecībās, viņu vairāk redzam rek-
 lāmu klipos. Tāds nu reiz ir aktie-
ŗa mūžs!

Līdzās Grantam Ingas lomā 
pārliecinoši debitēja Marta Grase, 
kuŗas īstās mājas ir Nacionālais 
teātris, ar lielām lomām viņa tur 
lutināta netiek, tādēļ prieks, ka 
jaunā aktrise spēj sevi apliecināt 
Ingas lomā mazajā teātrī Skatuve. 
Viņa izdzīvo lomas kontrastus,  
un prieks vērot, kā mīlestības 
starojums pārvērš cilvēku. 

Maza skatuves pieredze ir Pra -
porščika lomas tēlotājam Arman-
dam Ikalim, kuŗa gaitas vēl saistī-
tas ar studijām Kultūras akadēmi-
jā. Pieredzes trūkums jūtams, bet 
tad, kad Praporščikam jānoklau -
s ās Granta bargais spriedums,   
jaunais puisis pārvēršas. Pārdzī-
voju mi norūda!

 Pēc izrādes gribējās teikt paldies 
Annai Eižvertiņai, ka viņa neaiz -
mirst un liek iemirdzēties patie - 
s ām vērtībām. Lai kādi ir apstākļi, 
lai ar cik trūcīgiem līdzekļiem 
jāiztiek, Anna Eižvertiņa nenolaiž 
rokas, darbojas – un atklāj pērles. 
Šodien tas ir tik svarīgi! 

Turpinot Raiņa un Aspazijas 
150. jubilejas atzīmēšanu, ziemas 
numura ievadā Raiņa 1906. g. 
dze  jolis “Ezers” un dzejnieka 
Leo  na Brieža eseja par Raiņa 
vietu Eiropas kultūrā. Žurnālists/

Jaunās Gaitas ziemas numurs
komentētājs Pauls Raudseps ana-
 lizē Raiņa sapni: “Viņš gribēja 
būt ne tikai tautas mīlēts dzej-
nieks, bet arī valsts galva. Kāpēc 
Rainim tas neizdevās?” Sarma 
Muižniece Liepiņa savu dzirks to-
šo aprakstu par Raiņa godinā ša-
nas sarīkojumu šovasar Rie  tum-
teksasas tuksnesī pabeidz, paka-
vē joties pie dažiem dalībniekiem, 
kuri “klāt bija bez klātbūtnes, ie -
radās bez ierašanās”. 

Kārtējā fragmentā no Aināra 
Zelča vēsturiskās fantāzijas ro  -
mā  na “Abrene 2002” uzņēmēj -
dar  bība Austrumlatvijā zeļ un 
zied, jo Otrais pasaules karš ne -
maz nav noticis.

Benitas Veisbergas “Pieraksti” 
dalās intīmās pārdomās gan par 
ikdienas mājkopības problē - 
m ām, gan par visas pasaules ne  -
būšanām.

Ulža Bērziņa atdzejojumā no 

senislandiešu valodas runa ir    
par Brunhildes eļļupceļu. Valters 
Nollendorfs veltī dzejoli savai 
kollēgai Solveigai Miezītei (1937–
2015), un māksliniece Rudīte 
Mazūre Godfrey sniedz dažus 
savus jaunākos dzejoļus.

Mākslas nodaļā palīgredaktore 
Linda Treija pievēršas Laura Mīl-
breta mākslai, kuŗas eksemplārs 
ir arī šī numura vāka dizains. Lai-
 ma Martinska apraksta XVI Rie -
tumkrasta Latviešu Dziesmu 
svēt  kus pagājušā vasarā Sanhozē 
Kalifornijā. 

Šā gada augustā Ņujorkas inter-
neta radio stacijā “Q2” divas atse-
 višķas reizes skanēja latviešu mūs   -
dienu klasiskā mūzika ne  pār -
traukti visu dienu – 24 stundas. 
Komponiste/mūzikoloģe Da   ce 
Aperāne, būdama viena no šīs 
programmas veidotājām, pastās-
ta par tās tapšanu un saturu.

Vēstures nodaļā Sanita Upleja 
mudina māksliniekus būt vairāk 
patriotiskiem, nevis tikai kalpot 
mākslai mākslas dēļ. Raganu pēt-
 nieks Sandis Laime kārtējā sava 
diždarba turpinājumā atklāj, 
starp citu, ka Latvijas raganām 
padoti bijuši vilki un pērkons. Ie -
skatu fotografa Eduarda Zariņa 
(1875-1954) dzīvē un karjērā 
sniedz fotografijas vēsturnieks 
Pēteris Korsaks.

Jānis Elsbergs un Franks Gor -
dons katrs savā veidā komentē 
mūslaikos vērojamo latviešu va -
lodas mainīšanos gan uz augšu, 
gan uz leju.

Nodaļā “Dažos vārdos” vērie-
nī gas kodolīgas ziņas par kultū-
rālām un sociopolītiskām aktuā-
li tātēm Latvijā, Krievijā un Aust-
rumeiropā.

Grāmatu apskatu nodaļā Jāņa 
Riekstiņa “Latvijas bāreņi, kuŗi 

pazaudēja savu dzimteni”, Ma  -
rian nas Auliciemas et al. red. 
“Dziesma. Svētki. Dzīve. / Stāsti 
par latviešu dziesmu svētkiem 
ārzemēs”, Evas Eglājas-Kristso -
nes “Dzelzsgriezēji: Latvijas un 
Rietumu trimdas rakstnieku 
kontakti” un Anitas Liepiņas ko  -
mentārs par somu rakstnieces 
Sofi Oksanenas pievēršanos Bal-
tijas tautām savās novelēs.

Ieteikums: Jaunās Gaitas abo -
nements būtu lieliska Ziemsvēt ku 
dāvana ikvienam latviešu va  lodas 
pratējam. Viena gada abo  nements 
uz jebkuru adresi visā pasaulē 
maksā USD 39. Zvaniet Jurim 
Žagariņam (413)732-3803, vai 
rakstiet juris.zagarins@gmail.com. 
Abonementu varat pieteikt un 
apmaksāt arī mājaslapā jauna-
gaita.net. Turpat varat arī ieska tī-
ties rakstu krājuma e-archīvā no 
1955. gada līdz pat 2015. gadam. 

Mārtiņš Zīverts

Marta Grase un Armands Ikalis izrādē Tīreļpurvs

JURIS ŽAGARIŅŠ
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Cik kollēgu darbojas LĀZĀ?
Aktīvi, gadiem ejot, bija pa  -

likuši apmēram 100 biedri, gal-
venokārt ASV un Kanadas lat -
viešu kollēgas, kas no Latvijas 
iz    brauca pag. gs. 40. gados, taču 
tagad LĀZA paplašinām ar kol -
lēgām no ES valstīm, kas tur de  -
vušies pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas, un tādu ir simtiem. 
Ap 1996. gadu, kad aizbraucu      
es, kopumā aizbrauca  kādi 20, 
viņu vidū Gundars Katlaps, Juris 
Lazovskis, Atis Bārzdiņš, Daina 
Dreimane, Irēna Baumane, Dai-
nis Irbe u.c. Eiropā ir ļoti, ļoti 
daudz mūsu kollēgu, īpaši Zvied-
 rijā un Vācijā. Un visi manis uz  -
runātie ir aktīvi sūtījuši savu pa -
ziņu vārdus, pilsētas un speciā -
litātes un izteikuši gatavību sa  -
darboties. Paši vien – ne jau kāds 
“no augšas” – rosinās mūs ap  -
vienoties kopīgam darbam. Es 
tiešām jūtu, ka mēs visi kopā 
varam padarīt LĀZA par aktī - 
vu mūsu „satikšanās” vietu, kur 
mēs katrs dodam savu piene-
sumu, katrs uzņemamies atbil -
dību par kāda mazas, bet būtis-
kas jomas sakārtošanu, nākam   
ar savām iniciātīvām.

Latviskie kontakti ir viena 
puse, bet otra – profesionālās 
pie redzes apmaiņa, dalīšanās 
zinātniskajā,  pētniecības u. c. 
darbībā. Un to jau vislabāk da -
rīt, izmantojot “drukāto” vār-
du. Vai LĀZAs Apkārtraksts arī 
dabūs jaunu elpu?

Par to šobrīd notiek diskusija, 
jo – viss atkarīgs no tā, kā veik-
sies ar biedru piesaisti, jo no tā, 
savukārt, atkarīgas LĀZA finan-
ces. Protams, vecākā gadagāju-
ma cilvēki  vēlas drukāto Apkārt-
rakstu, un mēs vēlamies, lai viņi, 
kas nestrādā tīmekļa vidē, arī va -
rētu aktīvi piedalīties mūsu dar-
bībā. Vai to izdosim elektroniski 
un pasūtināsim, vai turpināsim 
izdot drukas formā, rādīs laiks.   
Jaunie “papīru” ne sevišķi vēlas 
lasīt un par to maksāt. 

Jūs visu laiku arī “turat roku 
uz pulsa” attiecībā uz medicī-
nas problēmām Latvijā. Šobrīd 
aktuālākais jautājums ir vese lī -
bas aprūpes pieejamība, par ko 
runāsim arī Laika un LĀZAS 
kārtējā, nu jau septītajā “apaļā 
galda” diskusijā.

Viedoklis, ko izteikšu, ir mans 
personīgais, nevis LĀZAs oficiā-
lais viedoklis. Proti, sākot ar 
1990. gadu, Latvijas valdībai me -
 dicīnas aprūpe vārdos un it se -
višķi pirms vēlēšanām ir bijusi 
svarīga tēma. Pēc vēlēšanām vi - 
s us šos 25 gadus tā ir atstāta pil -
nīga pabērna lomā: tai tiek at -
vēlēts vismazākais budžeta pro-
cents (zem 3,0% šobrīd) ES 
http:// ec.eu  ropa.eu/eurostat/sta-
tistics–explained/index.php/
Healtheare statistics;  polītiķiem 
nav spēka un gribas pateikt 
skaidri, ka valsts ir spējīga me -
dicīnai veltīt tikai 600,- eiro gadā 
uz vienu cilvēku. Kopā ņemot 
privāto un valsts maksājumu, tas 
ir 900 eiro gadā. Privātā out of 
pocket daļa tātad sastāda gandrīz 
40% (ASV out of pocket ir 12,5%), 
tā ir absolūta Latvijas iedzīvo-
tāju, it sevišķi to 90%, kas atal -

Latviešu ārsti pasaulē un savās “kopējās mājās”
LĀZA (Latviešu ārstu un zobārstu apvienības) valdes priekšsēdis profesors Dr. Uģis Gruntmanis 

intervijā Ligitai Kovtunai

Vispirms – apsveicam jūs, jau -
nu darba cēlienu sākot! Sep-
tembŗa pirmajās dienās, Dzies-
mu svētkos Sanhosē, pēc tra di-
cijas, notika arī LĀZAs bro  kas-
tis, kuŗu laikā nolasīja jūsu ie -
dves  mojošo uzrunu kollēg ām. 
Ko jau esat paspējuši iz  darīt? 

Pirmais solis jau sperts – gri - 
b  am apzināt pilnīgi visus kollē-
gas, kas strādā ārpus Latvijas, kopš 
Jāņiem ir izveidota un darbojas 
LĀZAs mājaslapa (www.lazariga),  
profesore Dr. Daina Dreimane   
ir izveidojusi mūsu lapu Face-
book – LĀZA pasaulē, kur “rosās” 
ap 150 kollēgu. Notiek ak    tuālas 
diskusijas, domu ap  mai ņa, kas 
padziļināti, cerams, at   tīstīsies 
mū  su mājaslapā, kad tā būs piln-
veidota. 

Par to uzrunu – jā, aicināju 
“mai  nīties uz augšu”. LĀZA dar-
bojas kopš 1947. gada, tātad jau 
drīz svinēsim 70 gadu jubileju. 
Ārstu emigrācija, jo īpaši pēc  
2004. gada, ir strauji pieaugusi, 
simtiem ārstu ir devušies strā dāt 
uz ārzemēm, īpaši daudz uz ES 
valstīm. Kollēgas, aktīvi darbo-
joties, ir guvuši pieredzi, taču – 
nav tādas “latviskās medicīnis kās 
mājas”, kas mūs vienotu, sa  turētu 
ko  pā, parādītu, kur esam, kādā jo -
 mā darbojamies un kādi ir mūsu 
mazie un lielie sasnie  gumi. Īpaši 
svarīgi mūsu kontakti ir jauna -
jiem ārstiem, pēdējo gadu medi -
cī nas studentiem un rezidentiem, 
ar mājaslapas un facebook lapas 
starp  niecību viņi varēs uzzināt, 
redz, šai pilsētā jau strādā kāds 
latviešu dakteris – Jānis, Ilze, Uģis... 
Un, ja vajag pa   līdzību vai pado-
mu, varu sākt sarunu un zināt, kur 
vērsties un kā šo personu sasniegt.  
Lūk, tas arī ir mūsu galvenais 
darbs turp  mākos četrus ga dus – 
palīdzēt jaunajiem kollēgām no 
Latvijas ar stažēšanās iespējām 
ārzemēs, jo tas būtiski uzlabo sa -
pratni, kā vajadzētu būt Latvijā. 
Pašreiz mūsu “ārzemju ārstu” sa  -
rakstā ir 360 kollēgas, un cerams, 
ka tas vēl tiks būtiski papildināts.

 Taču jūs pats, neraugoties uz 
aktīvo darbu Teksasas univer-
sitātē Southwestern (University 
of Texas Southwestern), tomēr 
esat gatavs strādāt Latvijas sa -
biedrības labā. Kāpēc?

Latvijas pirmais prezidents Čak-
ste teica: “Ikviena pienākums ir 
ziedot daļu sava laika vispārī bai – 
latviešu tautai, strādājot šā     dā vai 
tādā veidā.” Domāju, ka tieši tāpēc 
profesori Zariņi izvei  dojuši savu 
fondu, kas atbalsta jaunos ārstus    
ar stipendijām, pie profesora Kris -
tapa Keggi ir bijuši simtiem latvie-
šu ārstu, LĀZA at   balstam profeso-
ra I. Lazovska fon  du un Dr. Jānis 
Dimants pul cē Latvijas mediķus uz 
“apaļo gal  du” diskusijām. No savas 
pie redzes apzinos, ka jaunie ārsti ar 
nelielu palīdzību pareizā brīdī  un 
laikā var kļūt labāki, gudrāki, kas 
saprot, kā  lietas darbojas citur un 
paņemt labāko no šīm prakses 
vietām un attīstīt Latvijā. Acīm-
redzot ir svarīgs motīvs, pār  liecība 
un vēlēšanās darīt, lai, kopā strā-
dājot, kaut ko patieš ām vērtīgu 
paveiktu. Galvenais – lai paveiktu 
Latvijai, Latvijas me dicīnai nozī-
mīgus darbus.

gojumā saņem 650 eiro un ma -
zāk mēnesī, diskriminācija, viņi 
pie ārsta neiet, jo to nevar atļau-
ties, nopietnas slimības netiek 
savlaikus atklātas, un viņi priekš-
 laikus mirst! Valstis, kuŗas me  -
dicīnai atvēl vismazāk – Jaunzē -
lande, Japāna un Anglija – no 
valsts budžeta uz vienu cilvēku 
tērē apmēram 3000,- eiro. Katrs 
nākamais Latvijas veselības mi -
nistrs apgalvo, ka medicīniskā 
aprūpe valstī ir pieejama, taču – 
kā tas iespējams, ja mēs Latvijā 
lietojam tos pašus testus, medi -
kamentus, tās pašas operācijas, 
aparatūru, ko visā pasaulē – kā to 
var izdarīt par 650 eiro? Polī-

tiķiem ir vai nu skaidri jāpasaka, 
ka augstas kvalitātes veselības 
aprūpe par valsts līdzekļiem nav 
pieejama, vai jāizveido sociālā 
ve   selības aprūpes apdrošināša -
na pēc Igaunijas parauga, strauji 
jāattīsta papildu obligātā pri vātā 
apdrošināšana, līdzīgi, kā tas ir 
Austrālijā. Nedrīkst palikt status 
quo  tas, kas ir turpinājies 25 ga  -
dus, Latvijas valstī veselības ap -
rū pe ir jāgaida mēnešiem, un       
tā nav pieejama. Ja cilvēkam nav 
naudas. Pirms mūsu intervijas 
paskatījos statistiku – 90% Lat -
vi jas ie dzīvotāju 2012. gadā  no  -
pelnīja mazāk par 650,- eiro 
mē nesī – ar to taču nevar nosegt 

medicīnas privātās izmaksas. 
Pārtikušiem cilvēkiem īstenībā 
valdība nav vajadzīga – viņi iet 
pie privātārstiem, viņi atļaujas 
privāto apsardzi, privātās skolas, 
bērnudārzus, taču pieejama ve  -
selības aprūpe un izglītības sistē-
 ma nepieciešama vidusslānim 
un zemāk apmaksātajiem – tas   
ir skaidrs, taču Latvijas polītiķi 
būtībā uztraucas tikai par pašu 
pārtikušāko slāni. Kā tā var būt, 
ka cilvēkam ar mazākiem ienā -
kumiem ir jāmaksā valstij lie -
lāki nodokļi. Tāpēc, ka Latvijas 
nodokļu sistēma ir regresīva 
(http://  www.ir.lv/2010/6/3/kusti-
ba-par-labu-latviju-neruna-pat-
iesibu). Pārtikušais slānis Latvijā 
maksā nesalīdzināmi mazākus 
nodokļus nekā citās ES valstīs. 
Un kas tā bija par brēku, kad 
nāca ierosinājums procentuāli – 
uzsveru procentuāli – palielināt 
pārtikušajiem sociālo nodokli līdz 
trūcīgo līmenim! Tas ir vien kār -
ši  amorāli, kas joprojām no   tiek 
Latvijā! Kā var Jūrmalas dār-
gajiem īpašumiem piemērot   
70% īpašuma nodokļa atlaidi? 
Kā var ar lielākiem nodokļiem 
neaplikt dārgo automašīnu īpaš-
niekus, zinot, ka Latvijā šo dārgo 
automobiļu procentuāli ir vai -
rāk nekā Spānijā, Francijā? Kā 
gan lai kaut kas paliktu pāri me -
dicīnas aprūpei, augstākai izglī-
tībai?! Izglītība? Statistika no pa  -
saules PISA pētījuma rāda, ka 
Latvijas trūcīgie bērni saņem 
sliktāku izglītību, un šī atšķirība 
starp trūcīgo un pārtikušo vecā-
ku bērniem arvien palielinās, ka -
mēr Igaunijā šīs atšķirības nav 
tik lielas, bet Skandinavijas val - 
s tīs tās ir vēl daudz mazākas. Tas 
izraisa to, ka trūcīgie bērni  neno-
nāks augstskolās (jo sekmes nav 
tik labas, lai saņemtu valsts ap -
maksātas vietas, vecākiem nav 
naudas, lai par tām samaksātu 
privāti). Viņi nekļūs par pro-
duktīviem sabiedrības locek - 
ļ iem. Tā ir traģēdija, kas notiek 
un spiež cilvēkus izbraukt no 
Latvijas, redzot šo pieaugošo ne -
vienlīdzību un iespēju  ierobe-
žotību, ja neesi no pārtikušas 
ģimenes. Vai tiešām tā ir tāda 
Latvija, kādu mēs gribam re   -
dzēt? Kā teica Reinis Kaudzīte: 
“Cilvēkam jāatbild ne vien par 
to, ko viņš ir darījis, bet arī par 
to, ko viņš nav darījis.”

Ir jau bijuši mēģinājumi 
reformēt veselības aizsardzī -
bas sistēmu Latvijā, ne tik sen 
to mēģināja izdarīt ministre 
Ingrīda Circene, pēc Lietuvas 
parauga mēģinot “sajūgt” ve  se-
lības aprūpi ar nodokļiem, tā -
dējādi vēl arī cerot panākt 
“blakusefektu” – izskaužot  
“ēnu ekonomiku”. 

 Bet pašā Lietuvā jau šī sistē -
ma nedarbojas, ir dārgāka nekā 
Igaunijā un rezultāti daudz slik-
tāki. Kāpēc pārņemt sliktāko pa -
raugu? Bet Igaunijā sistēma dar-
bojas, jo, pirmām kārtām, ir sa -
mērīgi plānota nauda, kas si  stē-
mā ienāk no valsts – 800 eiro 
ga  dā un no  privātpersonām – 
200 eiro gadā. 

Profesors Dr. Uģis Gruntmanis: “Polītiķiem ir 
vai nu skaidri jāpasaka, ka augstas kvalitātes 
veselības aprūpe par valsts līdzekļiem nav pie-
ejama, vai jāizveido sociālā veselības aprūpes 
apdrošināšana pēc Igaunijas parauga, strauji 
jāattīsta papildu obligātā privātā apdroši nā-
šana, līdzīgi, kā tas ir Austrālijā. Nedrīkst pa  -
likt status quo tas, kas ir turpinājies 25 ga   dus, 
Latvijas valstī veselības aprūpe ir jāgaida mē -
nešiem, un tā nav pieejama.”
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EDUARDS
SILKALNS

Ne visiem padodas joku stā  s-
tīšana un pat citu cilvēku stāstī - 
tu joku uzklausīšana. Pats draugu 
sabiedrībā ne labprāt stāstu jo -
kus, jo jaunākos mūža gados ga  -
dījies anekdotes izstāstīt līdz pu -
s ei, bet tad aizmirst, kā tas beidzas. 
Totāla izgāšanās! Nesen mūsu 
laikraksta redaktorei pie kafijas 
tases nācās nule izstāstītu anek-
dotu atkārtot, līdz tas man pie-
lēca. Atkal blamāža! Visļaunāk ir, 
ja neizdevušos joku iesāk ar 
vārdiem: “Es jums izstāstīšu labu 
joku.” Reiz Bavārijas ciematā 
Ain   ringā kādā svētdienas pēc-
pus dienā izklaides sarīkojumā 
konferansjē afišā bija pieteikts     
kā joku stāstītājs (Humorist). Ne -
 kad vēl neko tik jocīgu nebiju 
dzirdējis, un ciema ļaudis ar sa -
viem skopajiem aplausiem hu  -
morista kuslos centienus novēr-
tēja līdzīgi.

Tomēr ir arī cilvēki, kas prot 
labi jokoties bez apstājas, tāpēc 

Ar vieglo pieskārienu
Kaspars Pūce, Ko lai dara, tādi laiki, SIA VESTA-LK serijā “Laika grāmata”, 2015. g., 126 lpp.

bārdas. Rīdziniekam Kasparam 
Pūcem, cilvēkam ar visai līdzīgu 
dvēseles satversmi, lemts būt lie-
lam un plecīgam, bet viņa bārda 
ir tik kupla, ka to var apskaust 
ikviens Ziemsvētku vecītis. Kas  -
pars Pūce, kas darbojies par ak  -
tieri Dailes teātrī, Latvijas Leļļu 
teātrī un Rīgas Kinostudijā, mīl 
vērot pasauli ar humorista aci,   
un to viņš dara ļoti sekmīgi. Ne  -
lie lajā grāmatā Ko lai dara, tādi 
laiki viņš izstāsta atgadījumus iz 
savas dzīves teātrī, un vienīgais 
kri  tērijs pastāstījumu uzņemša-
nai krājumā liekas bijis, – vai tie 
būs pietiekami jocīgi. 

Pūces stāstījumi ir tieši un ne -
samāksloti un labi pakļaujas to 
pievilcības iemeslu analīzei.

Labpatiku lasītājā izraisa jau 
dažu gabaliņu pirmie teikumi, 
kas liek noģist, ka autora teiktais 
nav pārāk nopietni ņemams. 
“Sākšu ar ievadu,” raksta Kaspars 
Pūce, un lasītājs pasmaida par 
viņa ēverģēlību. Vai tad sākt ar 
ievadu nav tas pats, kas sākt ar 
sākumu? – lasītājs drusku pār -
gudri spriež. Bet ar beigām taču 
nevar sākt! Cita gabaliņa sākums: 
“Toreiz, tajos skaistajos attīstītā 
sociālisma gados, lielās Padomju 
zemes augstākā vadība ļoti rūpē-
jās par valsts drošību.” Te autors 
laikmetu raksturo ar gluži tād -
iem vārdiem, ar kādiem to slavēja 
padomju propaganda, un vēla-
mais efekts tiek panākts tieši no   
šī absurda atkārtošanas. Sanāk ie   -
spaidīgāk, nekā ja nebūtu aiz šā 
teksta noģiedamais autora smīns.

Ar humoru labi saderīga hu  -
mora līdzgaitniece ir smeldze. 
Tādas nekad netrūkst populārās 

stāsta, kā 1971. gada 15. maijā 
toreizējā Dailes (tagad Jaunā 
Rīgas) teātŗa ēkā komūnista Ar -
vīda Griguļa lugas mēģinājuma 
laikā aktieru ansamblis pa at   vēr -
tiem logiem pieskandinājis visu 
Lāčplēša ielu ar Padomijā aiz -
liegto, tomēr lugā paredzēto “Lai 
līgo lepna dziesma!” Gabaliņā Ku -
  ru roku – valsts valodā? kariķēts 
kroplā latviešu valodā runājošs 
krievs. 

Simpātiski ir īpaši tādi joku 
triecēji, kas nevairās pasmieties 
arī par sevis pašu vājībām vai se -
vi pakritizēt. Pūce tā dara gabali-
ņā Vai tās bija ugunskristības? 

Pēc cītīgas plostošanas ar kol - 
  l  ēgām ar šņabi un vīnu tobrīd vēl 
19 gadu vecais teātŗa studijas 

audzēknis nonāk Rīgas pilsētas 
atskurbtuvē, bet vēlāk teātrī sa  -
sauktas atklātas komjauniešu sa  -
pulces dienas kārtībā ielikta 
“Komjaunieša K. Pūces necienīgā 
uzvedība”. 

 Var jau būt, ka “aktieŗa vieta ir 
bufetē”, kā raksta Pūce, tomēr lie-
tu kārtība nu reiz ir tāda, ka iz  -
rādes laikā skatuvē tiek patērēti  
tikai viltus stiprie dzērieni, ne 
īstie. Kādā izbraukuma izrādē 
maz pilsētas kultūras namā stu-
dijas audzēkņi, kuŗu ziņā bijusi 
ēdienu un dzērienu sagāde, sub-
stitūtu vietā nolikuši skatuvē īs - 
tu “Kristāldzidro”. Negantnie - 
k iem lieli joki, skatoties, kā galve-
nais aktieris, ar pārsteigtu skatu 
izdzēris lugā paredzēto glāzi, tū  -
daļ sniedzas pēc otras, nepare -
dzētas. Turpretim lugas lielākais 
dzērājs, kas dzīvē nemaz tāds nav 
bijis, baudas gūšanas vietā no 
niecīgās šņabja glāzītes aizrijas. – 
Dažam vairāk puritāniski ievir -
zī  tam lasītājam ar alkohola patē-
riņu saistītu jokstāstiņu grāmatā 
varētu šķist par daudz, bet tā nu 
reiz ir, ka stiprās dziras ietekmē 
pastrādātas muļķības vienam lik-
sies jocīgas, otram – nožēlo ja-
mas.

Netrūkst gan arī visādu ar alko-
holu nesaistītu pārpratumu, ač  -
gār  nību, muļķību, kas, ja vien 
neviens no tām nopietni necieš, 
šķitīs jocīgas. Skatuvē izrunāto 

lugas tekstu “Tu paej nost, riebek-
le! Nestāvi gaismai priekšā!” ne  -
sen darbā pieņemta rekvizītore 
iedomājas kā sev adresētu un 
starpbrīdī dodas runātājai at vai -
noties par nevilšus nostāšanos 
nepareizā vietā. Bulgāru jaunieši 
Dailes teātŗa viesizrādē Bulgārijā 
smejas katru reizi, kad tiek izru -
nāts nevainīgais vārdiņš “kur”, jo 
šim vārdam viņu valodā  kāda 
vulgāra nozīme. Te, lūk, ir ko 
smieties visiem: bulgāru jaunie -
šiem par “kur”, bet latviešu lasī-
tājiem  savukārt par bulgāru jau-
niešiem.

Kaspars Pūce savu spilgto per  -
sonību un atraisītību parādīja     
jau aizpērn grāmatā Pūcesbērna 
patiesie piedzīvojumi Padomi-
jā. Jau tur atklājās viņa uz jokiem 
orientētais talants, bet vēl spilg-
tāk tam atklāties liedza pats no -
spie  došais laikmets un vide. 
Jaunajā grāmatiņā visas slūžas 
palaistas vaļā, tiek rakstīts ar 
pavisam vieg  lu pieskārienu. Grā -
matiņu pārāk neiesaku snobiem, 
kas tajā mek  lētu un neatrastu 
cēlas literāras vērtības. Vecāka 
ga   da gājuma te   ātŗa mīļotāji va -
rētu vēlēties vai rāk ziņu un at  -
miņu par konkrē  tiem iestudē-
jumiem un iemīļo tiem aktieŗiem, 
arī chronoloģiju. Izdevumu ie -
saku visiem, kas vē  las panākt vai 
saglabāt sevī gaišu omu un ve -
selīgi izklaidēties.   

Grāmatas aurors Kaspars Pūce 
atvēršanas svētkos Rīgas Cen - 
t rālajā bibliotēkā

Mūzicē autora brāļadēls Valters Pūce // Foto: Daina Ģeibaka

Ziedi grāmatas māksliniecei Zanei Neimanei // Foto: Daina Ģeibaka

..un Vera Gribača // Foto: Daina 
ĢeibakaSveic teātra kollēgas Elvīra Baldiņa, šobrīd visvecākā latviešu aktrise...

Grāmatas zīmējumu autors, 
mākslinieks Jānis Anma nis 

viņu sarunu biedriem nākas, ja 
ne nemitīgi smieties, tad smiek -
liem pa vidu vismaz pasmaidīt. 
Izteiktākais joku taisītājs un anek-
 došu stāstītājs, kādu savā mūžā 
esmu sastapis, bija mūsu dzejas 
klasiķa Friča Bārdas vienīgais 
dēls Zigurds. Nopietns un pat ni -
 ķīgs viņš varēja kļūt tikai tad,      
kad bija dziļāk ieskatījies glāzē.   
Visās citās reizēs viņš visos ap se -
vi bija omulības un labsajūtas 
viesējs. Ja saka, ka ābols no ābeles 
tālu nekrītot, tad te nu bija reize, 
kad dēls no sava uz romantismu, 
sapņainību un ideāliem izvirzītā 
tēva bija aizkritis milzīgu gabalu. 

Ilggadējais melburnietis Zi - 
   g urds Bārda bija neliela auguma 
vīrs, kam nebija nedz matu, nedz 

operetēs. Nevar taču no vienas 
vietas vien smieties, humoram 
nepieciešams kāds kontrasts vai 
atšķaidījums. Pūces kontras  tē jo -
š  ais elements drīzāk ir klusa rezig-
  nācija, kas jau izteikta grāmatas 
virsrakstā un ar ko autors pa beidz 
ikvienu titulstāstiņa posmu: “Ko 
lai dara, tādi laiki!”

Pūce, kādreizējais Sibīrijas 
bērns, ir latviešu patriots, kas   
pret padomju laika ačgārnībām 
necīnās aktīvi kā kāds Gunārs 
Astra, bet kas šīs aplamības reiz 
izsmējis dziļi sevī un tagad, brī -
vību atguvušajā Latvijā, tās var 
izsmiet atklāti. Viņam atmiņā 
labi palikuši atsevišķi režīma iz  -
aicināšanas vai āzēšanas gājieni. 
Gabaliņā Režisora viltība viņš iz  -
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Arī es līdz kādam brīdim sā -
kotnēji šai Circenes reformai 
piekritu, līdz “atdūrāmies” pret 
jautājumu, kā tiktu nodrošinā -    
ta nodokļu iekasēšana. Ne jau 
ārsts iekasēs un ne jau kontrolēs 
nodokļu iemaksas – tas jāno  -
dro šina valstij, taču kamēr valstī 
nav elektroniskās pacientu kar-
tes, tas ir praktiski neiespējami. 
Ja šī  e-karte būtu, vienā no tās 
stūrīšiem parādītos katra pa -
cienta apdrošināšana – tā vai nu 
ir, vai nav. 

Neskaitīsim naudu svešā ka  -
batā, un tomēr – nav nekāds 
no  slēpums, ka medicīnas ad -
mi nistrācijas darbinieki jeb tā 
sauktie slimnīcu valdes locekļi 
saņem nesamērīgi lielu atalgo-
jumu salīdzinājumā ar ārstiem, 
nemaz nerunājot par pārējo 
medicīnas personālu...

 Tā nav nekāda sveša nauda! 
Tā ir mūsējā, Latvijas valsts nau-
da! Skaitīsim gan! Ja valsts me  -
dicīnā iegulda šos 3% no iekš -
zemes kopprodukta, kas ir vis-
mazāk no ES valstīm, tad nevar 
būt daži “medicīnas pakalpo-
jumi”, kas sev dabūjuši tik lielu 
gabalu no kopīgā mazumiņa. 
Nevar būt tā, ka tie daži, kas ti -
kuši pie šī “gabala”, – “pelna” vai-
 rāk nekā attīstītajās Rietumu 
valstīs. Palūkojos atkal statistikā: 
Latvija ir trešā vietā pasaulē pēc 
datortomografu skaita, uz 1 mil-
jonu iedzīvotāju, ceturtā vietā 
pēc izdarīto datortomografiju 

skaita. Tā nedrīkst būt – ir sa -
pirktas šīs ļoti dārgās “mašīnas”, 
kas netiek izmantotas. Beļģijā, 
piemēram, ir tikpat daudz to  mo   -
grafisko izmeklējumu pie gan  - 
d rīz divtik mazāka “mašīnu” 
skaita. Tātad, Beļģijā tās strādā, 
bet Latvijā stāv dīkā. Turklāt pē -
tījumi un praktiskā pieredze 
rāda, ka 30 – 40% šo tomografi-
jas testu nav vajadzīgi – jo ārsta 
smadzenes nav iespējams aiz-
vietot ar datortomografu, taču par 
šīm smadzenēm Latvijā maksā 
ļoti maz un tās “nav izdevīgas”  – 
dārga aparātūra nes daudz lie-
lāku peļņu.  Līdzīgi ir  ar stentiem 
kardioloģijā. Latvija ir otrajā vie-
tā (pēc Vācijas) pēc izdarīto sten-
tu procedūru skaita, taču kādi     
ir rezultāti? Valstis, kuŗās stentu 
operāciju ir pēc skaita mazāk, 
sirds veselības problēma ir risi-
nājusies labvēlīgākā virzie nā un 
mirstība samazinājusies daudz 
straujāk (http://www.re  bal  tica.lv/
lv/petijumi/veseliba la t   via/a/1 069/
gal makardiolo gs.html.) 

Un vēl – Latvijā, manuprāt, 
daudz par daudz izraksta dārgos 
medikamentus. Piemēram, pret -
holesterīna zāles, ko Amerikā 
90% aizstāj ar t. s. līdzvērtīga -
jiem medikamentiem jeb ģene-
rik iem, kas ir stipri lētāki un ar 
absolūti līdzvērtīgu iedarbību.  
Latvijā joprojām turpina iz  -
rakst īt no “dārgā”, pat “visdārgā-
kā” gala. Kāpēc? Un tas viss no šī 
mazā budžeta!

Vai, būdams ārsts – endokri-
nologs, piekritīsit, ka šo jaun-

Latviešu ārsti pasaulē un savās “kopējās mājās”
laiku biedu – holesterīnu vis -
pār var rēgulēt ar pareizu uz -
turu, nemaz nevajag zāles?

Nu, nevar gan! Īpaši ar latvie -
š u virtuvei raksturīgiem ēdie - 
n iem... Ja nu stingri ievēro t. s. 
Vidusjūras diētu, tad varbūt, to  -
mēr pret holesterīnu ir jāizturas 
nopietni.

Vai veselības aprūpes pieeja -

mībā Latvijai derētu mā   cīties 
no Amerikas, kur jau gan drīz 
divdesmit gadus strā dājat?

Veselības aprūpes pieejamī -  
bas jautājumā nu gan ne – Ame-
rikā joprojām ir lielas problē -
mas attiecībā uz medicīnas pa -
kalpojumu cenām un pakalpo-
jumu pieejamību. Toties ārstu 
ap   mācības sistēma nenoliedzami  
ir labākā pasaulē – ārstus apmāca 
kvalitātīvi un secīgi. Mācīties der 

no Igaunijas –, kuŗus pakalpo-
jumus un kā apmaksāt, kā orga -
nizēt veselības aprūpes apmak - 
s as sistēmu, no Jauzēlandes – kā 
panākt lētāku medikamentu ie -
pirkšanu, no ASV – kā apmācīt 
medicīnas studentus un rezi-
dentus, no Austrālijas – kā ie -
viest privāto apdrošināšanu pa -
pildus valsts apmaksātai veselī-

bas aprūpei, no Anglijas – kā 
ana lizēt izmeklējumu/medi ka -
mentu cost effectiveness. Un ab     so -
lūti nepieciešama mūsdienās ir 
pacienta elektroniskā karte, kuŗā 
ārsts redz visu kopainu un var de -
 leģēt medmāsai ikdienas kontroli 
par problemātisku pa   cientu. Pie-
mēram, atgādinot par kārtējo ne  -
pieciešamo vizīti,  zāļu lietošanu, 
kā arī kontrolēt asinsspiediena, 
glukozes līmeņa mērī jumus, vak-

ci nācijas utt. Valsts ir pārsteigta, 
ka sievietes neiet uz mammogra-
fijas skrīningu? Bet kas izsūta  šos 
uzaicinājumus – kaut kāds Nacio-
nālais veselības dienests, nevis 
pacienta ārsts! Kā pēc lai cilvēks 
uzticētos kādai nezināmai aģen -
tūrai? E-karte ļau tu ārstam šādus 
uzaicināju mus izsūtīt no savas 
praks  es vietas un tad cilvēki ap  -
meklētu skrīninga procedūras 
daudz labāk – esmu par to pār -
liecināts, taču ierēdņi diez vai to 
saprot. Te ir runa pirmām kārtām 
par sav starpējo uzticību starp 
pacientu un ārstu, to neaizstās 
nekādas modernās technoloģijas.

P. S. Visiem kollēgām, kas to vēl 
nav izdarījuši, lūdzu atsūtiet savu 
vārdu, uzvārdu, speciālitāti, pil -
sētu, valsti, e-pastu, tālruņa nu -
muru, ja vēlaties kļūt par aktīvu 
LĀZAs biedru! Sūtiet uz manu 
e-pastu ugis.gruntmanis@gmail.
com. Latvijas studentiem un rezi-
dentiem. Jūsu pieredze ir ļoti ne -
pie  ciešama. Visi kopā mēs varam 
daudz palīdzēt viņiem! 

Jūsu Uģis Gruntmanis

No redakcijas. 
Ja  jums, cienījamie lasītāji un 

latviešu ārsti, kas izlasījāt šo saru-
nu, radušies kādi jautājumi, ko 
vēlaties uzdot LR veselības mi -
nistram Guntim Belēvičam, rak-
stiet uz redakcijas e-pastu! Mi   -
nistrs ir apstiprinājis savu iera  ša-
nos LĀZAs un redakcijas rīkota-
jā “apaļā galda” diskusijā š. g. 15. 
decembrī. 

Mācīties der no Igaunijas -, kuŗus pakalpoju-
mus un kā samaksāt, kā organizēt veselības 
aprūpes apmaksas sistēmu, no Jauzēlandes – 
kā panākt lētāku medikamentu iepirkšanu, 
no ASV – kā apmācīt medicīnas studentus 
un rezidentus, no Austrālijas – kā ieviest 
privāto apdrošināšanu papildus valsts ap  -
maksātai veselības aprūpei, no Anglijas – kā 
analizēt izmeklējumu/medikamentu cost 
effectiveness. 

Vienotības trūkums Vienotībā un kārtējā rokāde

Bijuši arī nepatīkamāki brīži. 
Bankas Citadele pārdošana iz  -
raisīja lielus iebildumus pret 
saņemto samaksu, lai arī pa   tie-
sībā banka bija jāpārdod, jo ci -
tādi procesu savās rokās būtu 
ņēmusi Eiropas Komisija, un 
tādā gadījumā neviens nevarē-
tu zināt, par kādu cenu banka 
būtu pārdota. Nepatikšanas bi  -
jušas ar investora meklēšanu 
aviokompānijai airBaltic, pro-
cess amatu maksāja bijušajam 
satiksmes ministram Anrijam 
Matīsam (un pie jauna minis-
tra neesam tikuši vēl šobalt-
dien). Katrā gadījumā, laiks rā -
 dīs, kā vēsture vērtēs Laimdo-
tas Straujumas laiku valsts 
trešās personas amatā.

Kas varētu notikt tālāk? Val -
s tīs, kuŗās ir parlamentāra de  mo -
krātija, valdības vadītāja ama tu 
tomēr uzņemas attiecīgas par-
tijas vadītājs. Vienotības gadī-
ju mā tā būtu Solvita Āboltiņa.

Manuprāt, tas nu nebūtu vis -
labākais variants. Solvita Ābol -
tiņa šajā Saeimas sasaukumā 
iekļuva tikai tāpēc, ka visai ne  -
skaidrā kārtā no mandāta par-
lamentā atteicās cilvēks, kuŗš 
pērnajās vēlēšanās Kurzemes 
apgabalā ieguva labāku rezul-
tātu nekā pati S. Āboltiņa. Viņa 
svītrojumu dēļ no pirmās vie-
tas sarakstā noslīdēja līdz 

ceturtajai un līdz ar to netika 
ievēlēta. Vēl partijas vadītājas 
“kontā” ir visnotaļ nepieklājīgs 
žests (atminēsimies – “ūjinā  ša-
na”) brīdī, kad pie Saeimas mā -
jas piketēja pensionāri. Skaidrs 
ir viens – pati populārākā polī-
tiķe Latvijā Solvita Āboltiņa 
nav. Minētajā kongresā viņa 
bilda, ka ministru amati viņai 
īpaši neinteresē. Var jau būt, 
var jau būt...

Būtībā pašreizējā Saeimā lielu 
manevra iespēju nav. Pirmām 
kārtām jāteic, ka pilnīgi no  -
teikti nākamajā Ministru ka  bi-
netā nebūs Saskaņas. Rītā, kad 
premjere paziņoja par savu de -
misiju, Saskaņas pārstāvis ce -
rīgi bilda, ka viņa pārstāvētajai 
partijai Saeimā ir vairāk vietu 
nekā citām, tāpēc būtu gluži 
loģiski tai uzticēt nākamās val-
dības veidošanu. Nelaime tā  da, 
ka Saskaņai joprojām ir sadar-
bības līgums ar Krievijas fīrera 
partiju Vienotā Krievija, un 
diez vai Satversmes Aizsardzī-
bas birojs (SAB) kādam no tās 
pārstāvjiem  dotu pielaidi aug -
stākajiem valsts noslēpumiem.

Būtībā atliek Vienotība. Zaļo 
un Zemnieku savienības (ZZS) 
pārstāvis pirmdien bilda, ka 
Vienotībai ir lielākais mandātu 
skaits Saeimā bez Saskaņas, tā -
pēc loģiski, ka tai būtu jāveido 
arī nākamā valdība.

Ja arī Valsts prezidents par 

nā   kamo premjerministra kan -
didātu izvēlēsies kādu citu Vie-
notības pārstāvi, tas nemaina 
faktu, ka pašai partijai ir un 
paliek lielas problēmas. Sāksim 
ar to, ka partijas iekšienē ir  ie  -
vērojamas pretrunas. Atminē-
si mies, ka Vienotību savulaik 
vei doja trīs dažādi polītiski vei-
dojumi – Jaunais laiks, kas po -
lī tikā ar pietiekami ekscen - 
t  risko Einaru Repši priekšgalā 
ienāca 2001. gadā, Pilsoniskā 
savienība, kuŗu lielākoties vei -
doja cilvēki, kuŗi no Jaunā laika 
bija aizgājuši, kā arī Sabiedrība 
citai polītikai. Loģiski, ka tādā 
gadījumā partijā ir i liberālāki, 
i konservatīvāki ļaudis. Tāpat 
partijas “kontā” ir pietiekami 
daudz lielāku un mazāku grēku. 
Piemēram, laikā kopš pagājušā 
gada Saeimas vēlēšanām vairā-
ki cilvēki ir notiesāti par balsu 
pirkšanu Dzintara Zaķa labā. 
Tā rezultātā Dz. Zaķis atteicās 
no Vienotības Saeimas frakci -
jas vadītāja amata un pēc kāda 
laika arī paziņoja par izstāša-
nos no pašas partijas, taču par-
tija viņu neizslēdza. Šis cilvēks 
arī ir pazīstams ar to, ka viņš 
savulaik piereģistrēja jaunu au -
tomobili Lietuvā, lai izvairītos 
no nodokļu maksāšanas Lat-
vijā. Jaunais laiks savulaik polī-
tikā ienāca ar augsti paceltu 
godīguma un tiesiskuma karo-
gu, šāda veida nedarbi (un Dz. 

Zaķa gadījums nebūt nav vie -
nīgais) mundieri aptraipa pa -
matīgi. 

Tāpat sabiedrībā izraisīja 
kur  nēšanu tas, ka Vienotība   
ak       tīvi apgalvo, ka ekonomiskā 
krize ir galā un par to vislie -  
lā kais paldies jāsaka Valdim 
Dom brovskim,  tātad Vieno tī  - 
b  ai, bet vidējais Latvijas iedzī - 
  vo tājs nekādu lielu uzlabojumu 
savās financēs nav pieredzējis. 
Vienotības vadītā valdība visai 
noslēpumainos apstākļos pār-
de  va banku Citadele. Tāpat vi -
s  ai skandaloza bijusi investora 
meklēšana Latvijas aviokompa-
nijai airBaltic, kuŗa maksāja 
amatu satiksmes ministram An -
 rijam Matīsam (jauna s atik - 
s mes ministra kā nav, tā nav – 
arī tas neko labu par valdošo 
partiju nesaka).

Latvija nav Amerika, kur 
vals  ti pamīšus vada tikai divas 
partijas. Mums partiju ir ļoti 
daudz, tāpat kā ļoti daudz ir 
par tiju, kuŗu vispār vairs nav – 
Latvijas ceļš, Demokratiskā par-
tija Saimnieks, Tautas partija, 
Latvijas Pirmā partija utt. Visos 
gadījumos iemesls, kāpēc attie-
 cīgā partija pazuda no polītis-
kās  skatuves, bijis tas, ka pēc 
ilgāka laika pie varas, tā sevi 
sākusi uzskatīt gluži vai par 
Die va tā Tēva iemiesojumu uz 
zemes un tāpēc tā var atļauties 
darīt pilnīgi jebko.

 Vienotības gadījumā jau labu 
laiku manāma tāda pati augst-
prātība. Taču mums, Latvijas 
iedzīvotājiem, tostarp šī ko -
men tāra rakstītājam, vienkār - 
ši gribas valsts vadībā redzēt 
nu   dien godīgus, sakarīgus un 
gud rus polītiķus. Diemžēl Vie-
notībai īpašu alternatīvu nav. 
ZZS nu nebūs tas tiesiskuma 
etalons. NA ir pārāk aizrāvu - 
s ies ar savām “nišas lietām”. Sa  s  -
kaņa Latvijā pārāk maz aiz - 
stāv Latvijas intereses.

Var jau būt, ka uz nākama -
jām Saeimas vēlēšanām, kuŗas 
paredzētas 2018. gada oktobrī, 
atkal uzradīsies kāds “jātnieks 
uz balta zirga”, kuŗš nesīs lielas 
cerības. Tā tas kādreiz bija ar 
Andri Šķēli, ar Einaru Repši, ar 
daudziem citiem. Vis os gadī -
jumos nācies vilties. Tā   pēc  gri-
bas Vienotībai novē lēt,  vienkār-
ši izsakoties, savākties. Nopiet-
ni vērsties pret negodī gu mu 
savā partijā un Latvijā. Nopiet-
nāk attiekties pret valsts pār-
valdes lietām un ne tik daudz 
domāt par savām iekšē jām 
batālijām un kašķiem. Vien-
kārši savākties.

Šis ir beidzamais  komentārs, 
ko rakstu šogad,  tāpēc visiem 
Laika un Brīvās Latvijas lasī tā-
jiem vēlu gaišus Ziemsvētkus 
un lielisku 2016. gadu. Tiksi-
mies atkal nākamgad! 
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Sastādījis  JĀNIS REVELIŅŠ  (ASV)

Krustvārdu mīklas 
(BL  Nr. 46) atrisinājums  
Līmeniski. 7. Kabineti. 8. Ti  -

tanīts. 10. Alata. 11. Teķis. 12. 
Dalailama. 16. Seklas. 19. Krāces. 
20. Damasts. 21. Ostīt. 22. Mises. 
23. Alods. 24. Glūda. 25. Naski. 
28. Tauks. 30. Trieste. 31. Maskas. 
32. Skapis. 36. Pastinaks. 40. As - 
t  ra. 41. Bozes. 42. Stavrida. 43. 
Reostati. 

Stateniski.  1. Abati. 2. Sektas. 
3. “Silva”. 4. Atkal. 5. Struma. 6. 
Zīmes. 7. Koldvels. 9. Smiltene. 
13. Ielas. 14. Pastaigas. 15. Gra -
matika. 17. Pandura. 18. Stileti. 
26. Anapests. 27. Ķelti. 29. Kliņ -
ģeri. 33. Laucis. 34. Skalot. 35. 
Arbas. 37. Tapas. 38. Nauru. 39. 
Kojas.    

Par bitēm nekad neko nevarot 
zināt. Tā mēdz sacīt. Taču viņas 
ir ļoti gudras. Tādēļ arī izvēlēju - 
š ās Jāni Vainovski par savējo. Un 
kopīgi ar biškopi jau gadiem plūc 
laurus par garšīgāko Latvijas 
medu. Galvenokārt tas ir viršu 
medus, ko vērtētāji atzīst par 
gar dāko. Turklāt jau vairākus ga -
 dus. Arī šoruden, Jelgavā – Piena, 
maizes un medus svētkos – Jānis 
Vainovskis ieguva Sudraba me -
daļu par savu viršu medu.

Liels un negaidīts pārsteigums 
biškopim bijis nesen saņemtā 
Latvijas Ārstu biedrības balva 
par veselīgāko pārtiku. To viņam 
pasniedzis Latvijas Ārstu bied  rī -
bas prezidents Pēteris Apinis un 
Latvijas zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs.

Kad vaicāju Jānim Vainovskim 
no Saldus puses Blīdenes mež -
niecības “Kārēm”, cik dūšīgi bitī -
tes šogad pastrādājušas, kāds ir 
viņu pienesums, biškopis teic, ka 
mazās palīdzes esot ļoti čakli pa -
strādājušas. Starp citu, ne visi 
biš  kopji ar to šogad var lepoties. 
Jāņa Vainovska bitītes šogad sa -
rūpējušas visai daudz rudzupu-
ķu, liepu, rapšu un, protams, arī 
viršu medu. Pie viršu medus ie  -
gūšanas  nākas daudz pastrādāt. 
Tas ir ļoti darbietilpīgi, jo vienā 
reizē visu medu nevarot izspiest. 
Vai biškopim pašam arī viršu 
me   dus garšo labāk par citiem? 
Viņam garšojot gan pirmās gan 
pēdējā spieduma medus. Varbūt 

Izcilākais biškopis – Jānis VainovskisARMĪDA PRIEDĪTE

tāpēc, ka grūtāk iegūstamais sa  -
gādā lielāku prieku. Taču pirms 
pāris gadiem Jānim Vainovskim 
esot iegaršojies arī latvāņu me -
dus. Protams, arī citi. 

Veikalos pašlaik reizēm nav 
viegli atrast Latvijas bišu medu. 
Jo plauktos sarindotas burciņas 
ar medu no Ķīnas, Urugvajas, 
Ar  ģentīnas un pat no Spānijas. 
Kā stāsta biškopis, spāņi gan 
labprāt iegādājoties Latvijas bišu 
medu. Man šķiet visai dīvaini,    
ka Latvijā ieved medu no tālām 
zemēm. Turklāt, vai tā nav nevē-
 lama konkurence mūsu valsts 
biš kopjiem? Jānis Vainovskis gan 
teic, ka konkurenci nejūtot. Var-
būt tāpēc, ka Latvijas iedzīvotāji 

prot novērtēt mūsmāju bitīšu 
produkciju? Ja kāds  vēl nezina, 
Jāņa Vainovska bitīšu sarūpēto 
medu var iegādāties speciālizē-
tajā veikalā “Bišu bode”, “Lāču” 
maiznīcā un RIMI lielveikala 
klētī. 

Ar biškopību Jānis Vainovskis 
saistīts jau ceturtdaļgadsimta, 
kopš beidzis Vecbebru lauksaim-
niecības technikumu. Taču tikai 
pirms gadiem divdesmit pa īs -
tam sācis saprast, no kā var iegūt 
medu. Vienkārši vākt medu (to 
gan dara čaklās bitītes) esot šķitis 
ļoti gaŗlaicīgi un neinteresanti. 
Pamazām viņš sācis medus iegū-
šanu dažādot. Meklējis, piemē - 
r am, liepas. Gadus desmit neesot 

izdevies. Jo šis koks esot visai 
“cimperlīgs”. Liela nozīme ir gai-
sa temperātūrai, augsnes mit-
rum  am un citiem faktoriem. 
Pa mazām biškopis sācis ievākt 
rapšu, aveņu, viršu un pūpolu 
ziedu medu. Viens no garšīgā ka-
jiem esot  pūpolu ziedu medus. 
Pircēji pieprasot arī rapšu medu. 
Ko nu katrs iecienījis.

Katrs izvēlas pēc sirds patikas 
sev piemērotāko un, protams, 
tādu, kas labāk garšo. Minerāl-
vielām bagātākie esot griķu me -
dus, meža izsvīdums un, pro-
tams, viršu medus. Tumšie. Cil-
vēkam, kas ir alerģiski, der me  -

dus, kuŗā nav minerālvielu. Pie-
mēram, rapšu, āboliņa un pū -
polu. Katrs izvēlas medu, kas la -
bāk garšo. Un tas viņam ir vis-
piemērotākais.

Vai biškopja ģimenē medu ēd 
daudz? Protams! Medu pievieno 
putrām, ēd ar pankūkām, jauc 
kopā ar ogām. Dažādo. Vairāk 
iecienīts esot maigais – pavasaŗa 
medus. Netiekot smādēts arī   
cits. Jāņa Vainovska čaklās bitītes 
taču sarūpē dažādu medu. Tur  -
k lāt allaž pacenšas, lai tas būtu 
izcils un iegūtu balvu. 

Lai Jānim Vainovskim un viņa 
bitītēm veicas arī turpmāk!        

No kreisās: Pēteris Apinis, Jānis Vainovskis, Jānis Dūklavs
// Foto no J. Vainovska personīgā albuma   

Tieslietu ministrijā 27. novembrī apbalvoja 26 apkalpojošās 
sfēras uzņēmumus – akcijas “Latviešu valodai draudzīga vide” lau-
reātus. To rīkoja no šā gada maija līdz septembrim, un notika jau 
ceturto gadu ar mērķi noteikt, kur vispilnīgāk ievēro Valsts valo -    
das likuma un citu normatīvo aktu prasības latviešu valodas lie-
tojumā. Apbalvoti tika Tūrisma informācijas centri Jelgavā, Jēkabpilī, 
Bauskā, Dobelē, Koknesē, Ķekavā, Ludzā un Rīgas Tūrisma attīstības 
birojs, kā arī Jelgavas autobusu parks, Ventspils pasažieru pārvadātājs 
“Ventspils reiss” un vairākas aptiekas un kafejnīcas. 

Liepājas medicīnas skolai 27. novembrī tika svinēta 70 gadu 
jubileja kā veselības aprūpes izglītībai Liepājā. Šo gadu laikā skolu    
ir absolvējuši vairāk nekā 3400 absolventu – medicīnas māsu, feld -
šeru, māsu palīgu, ārstu palīgu un veselības sporta speciālistu. Svi -
nības notika Liepājas latviešu biedrības namā, kur tika godināti 
ilggadējie skolas darbinieki, tika demonstrēta īpaši veidota filma      
par medicīnas izglītības vēsturi Liepājā. 2010. gadā, veicot veselības 
izglītības iestāžu reorganizāciju, Liepājas medicīnas skolu pievienoja 
Rīgas Stradiņa universitātei, kas kļuvusi par universitātes Liepājas 
filiāli.

AS “Valmieras stikla šķiedra” š. g. 11 mēnešos sasniegti augstākie 
pārdošanas reālizācijas apjomi uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē 
(dibināta 1963. gadā) – 17% pieaugums pret pagājušā gada analogu 
periodu. Saražoto produkciju eksportē (98%) uz 38 pasaules val - 
s tīm – ES (75%) un Ziemeļamerika (14%).

Latvijas Banka 1. decembrī laidusi apgrozībā pirmo 2 eiro 
nacionālo monētu ar stārķa attēlu  1 miljonu eksemplāros un ir kā 
likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā un citās eiro 
zonas valstīs. 10 000 monētu būs iespējams iegādāties Brilliant Un   cir -
culated kvalitātē īpašā suvenīriesaiņojumā (cena Latvijas Bankas kasēs – 
7,30 eiro). Tāpat būs pieejami īpaši eiro apgrozības monētu komplekti 
ar 8 Latvijas eiro apgrozības monētām, kā arī stārķa piemiņas monētu 
Brilliant Uncirculated kvalitātē (10 000 eksemplā ru). Latvijas Kultū -    
ras kanonā ietvertās lata naudas zīmes uzsāk savu otro dzīvi eiro vei-
dolā kā latviešu tautas kultūras DNS atpazīstamu visā eirozonā. 

Kultūras ministrijā ministre Dace Melbārde apbalvoja ar 
kultūras zīmi “Latviskais mantojums” lauku tūrisma uzņēmējus. 
Piedalījās arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis A. Jaunslei-
nis, “Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele, bet uzrunu teica 
ekspertu komisijas pārstāve Māra Zālīte. Kultūras zīmi par latviskā 
zīmola saglabāšanu konfekšu “Gotiņa” ražošanā saņēma Skrīveru 
pārtikas kombināts, kurš bija pirmais uzņēmums Latvijā, kas 1957. 
gadā sāka ražot šo nacionālo konfekti “Gotiņa”. 2011. gadā tā vēs-
turiskajās ēkās uzsāka saimniekot skrīveriešu Lūšu ģimene, kas tās 
gatavo pēc sendienu receptūras – no iebiezināta piena un saldā krē-
juma sviesta. Kultūras zīmi jau saņēmušas 54 lauku tūrisma saim-
niecības un uzņēmumi. 

Bauskas novada domes 2. decembŗa ārkārtas  sēdē vienbalsīgi 
lēma sagatavot vēstuli Valsts prezidentam R.Vējonim, pilnsabiedrī-
bai RB Latvija,  Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai, Satiksmes 
ministrijai, Vides pārraudzības valsts birojam par Bauskas apvedce-
ļa posma izbūvi, lai glābtu vēsturisko centru no lielās transporta 
plūsmas. Tāds viedoklis izskanēja arī topošās dzelzceļa līnijas ie -
tekmes uz vidu novērtējuma (IVN) publiskās apspriešanas laikā 
Bauskā novembrī.

Latvijas mežos no 1. decembŗa sākusies jaunā lūšu medību 
sezona, kas turpināsies līdz nākamā gada 31. martam, liecina Valsts 
mežu dienesta (VMD) izdotais rīkojums. Tas arī paredz, ka 
pieļaujamais šo kaķveidīgo zvēru nomedīšanas apjoms šajā sezonā ir 
150 dzīvnieku. Iepriekšējā medību sezonā tika nomedīti 172 lūši, 
pieļaujamais nomedīšanas apjoms bija 175. Latvijas mežos mīt aptu-
veni 1600 lūšu. Bet par medījumu jāinformē VMD, tāpat jāinformē 
par ikvienu lūsi, kuŗa bojāejas cēlonis nav medīšana.

Eiropas valstīs lūsis un arī vilks ir apdraudēta populācija, tādēļ 
iekļauti aizsargājamo sugu sarakstos. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Līmeniski.  Pašreizējais Latvi-
jas vēstnieks ASV. 6. Lugas “Leļ -
ļu nams” autors. 9. Romānu  
“Ai za” un “Evita” autors. 10. 
Viegls sudrabkrāsas metalls. 11. 
Pilsēta Ziemeļvācijā. 12. Spānijas 
lielā kā sala. 13. Atdalīt. 18. 
Norādīt sū   tījumu pa pastu. 21. 
Hugo Skra s  tiņa 1949. gadā 
nodibinātais žurnāls. 22. 
Dzejnieks, literāts, tulkotājs 
(1884-1960).  24. Nego dīgs 
darījums. 25. Intensīvs, ne  -
atslābstošs. 26. Sapīti mati. 27. 

Latīņamerikā radusies sarīko ju-
mu deja. 29. Plaši sastopams 
caurspīdīgs šķidrums, kam nav 
ne garšas, ne smaržas. 31. Reli -
ģis kais tikumiskais pamatli -
kums. 33. Izlabo. 38. Vietnamas 
galvaspilsēta. 39. Latvijas futbo -
la klubs. 40. Lielupes pieteka.      
41. Rakstnieks, mācītājs (1826-
1868). 42. Liels mājputns. 43. 
Neliels medību suns ar īsām 
kājām. 

Stateniski. 1. Latviešu soprāns 
(dz. 1980. g. Rīgā). 2. Latviešu 

operdziedātājs (1930-2015). 3. 
Savirzīt šķidrumu kādā kopu -
mā. 4. Analitisks literārs apcerē-
jums. 5. Ēģiptes galvaspilsēta. 6. 
Visretāk apdzīvotā valsts Eiro -
pā. 7. Norises rezultāts. 8. Neno -
vēlēt, nīdēt. 14. Senlaiku lībie -    
šu pils. 15. Romāna “Alkazars” 
autors. 16. Kļūt nejūtīgam. 17. 
Melns dziedātājputns. 19. Garā-
kā upe Irakā. 20. Sapīkušas. 23. 
Raiņa luga “.... un nakts”. 28. 37. 
ASV prezidents (no 1969. līdz 
1974. gadam.). 30. Saieties ar 
kādu (sarunv.). 31. Vēlēt. 32. Pa -
darīt glītu. 34. Sākumposms.        
35. Rakstnieks, literātūrkritiķis 
(1904-1971). 36. Apaļš koka 
trauks. 37. Ērkšķainas puķes. 
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Ziemsvētkus gaidot

Pērku Dzīvokli, Māju vai Zemi.
Var būt ar parādiem.
E-pasts: 20151111@inbox.lv 
Tālr.: 20151111

PĀRDOD

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502

e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

SLUDINĀJUMI

www.307.lv
Latviešu Ziemsveiku Vecītis

ar īstu kažoku garnetur
arī tautiskas lelles no porcelāna

dāvanas īpašos gadījumos
var ceļot no paaudzes uz paaudzi

Latvian Santa Claus
with Genuine Fur Trim 

Also Porcelain Folk Dolls 
Gifts for Special Occasions can be handed down from Generation 

to Generation
Maija Steingart
262-786-1553

 Maija@BalticSantas.com
www.BalticSantas.com

www.kalupesrotas.lv

Skaistas, oriģinālas dāvanas
sev un mīļajiem!

Latviešu tradicionālie raksti, pārdomāts 
dizains, augstākās kvalitātes materiāli:

merino vilna, kašmirs, zīds, lins. 
Tekstilmākslinieces Ievas Prānes autordarbi 

atpazīstamā modes zīmolā “Legatee”.
E-pasts: ievaprane@gmail.com

Tālr.: + 371 29117435
Vairāk: www.ievaprane.com

ZIEMSVĒTKU CD
"Eņģeļus mēs dzirdējām"

dzied Māra Zommere 

15 Ziemsvētku dziesmas latviešu valodā 

Varat dziedāt līdzi. Dziesmu teksti pievienoti.

Vēl dabūjams CD "Still Waters" angļu valodā.

Cena $17, pasūtot abus – $32, sūtīšana ieskaitīta 

Skaista dāvana! Iesaiņosim un nosūtīsim kam vēlaties.

Zvanīt 503-436-1708 vai rakstīt jbzommers@charter.net

Mūzeja "Latvieši Pasaulē" (LaPa) grāmata
Dziesma. Svētki. Dzīve.

Stāsti par latviešu Dziesmu svētkiem ārzemēs
Līdz 31. decembrim par pazeminātu cenu – $18.
35 autori no visām paaudzēm un kontinentiem.

Sevišķi piemērota dāvana radiem un
draugiem Latvijā, jauniešiem.

"Šī ir skaistākā, rosinošākā, patiesākā, godīgākā grāmata,kādu pat 
daudzlasītājam kopš ilga laika gadījies izlasīt." (E.Silkalns)

Sūtīšanai lūdzu pievienot 10% no kopsummas. Čekus rakstīt  uz LDMF.
LaPa/LDMF – Maija Hinkle, 117 Northview Rd, Ithaca, NY 14850.

Mana angļu valodas romāna How Long is Exile? 
triloģijas pirmā grāmata The Song and Dance 

Festival of Free Latvians (382 lpp.) tika izdota novembrī
(Xlibris, Random House/Penguin).

Cenas: cietos vākos, $34.99;
mīkstos, $23:99 + pārsūtījums; 

E-book –$3.99.
Xlibris ir globāla kompānija, tādēļ pārsūtījumu cenas nav 

vienādas. Precīza informācija atrodama veblapā
www.xlibris.com & (tel: 1-888-795-4274,ex 5022).

Grāmatas dabūjamas arī caur Amazon.com. Ja vēlaties 
autografu, rakstiet man uz e-pastu astahnke2@att.net. 
Tuvākam ieskatam atveriet www.astridabstahnke.com

Mana adrese: Astrida Barbins-Stahnke, 10 Holiday Dr., 
Collinsville, Il 62234 (USA). Grāmatas tiek individuāli

iespiestas uz pasūtījumu un ir gatavas 10-15 darba dienu laikā.

Jaunas tautas dziesmas Jaunajā gadā!

“TEIKSMA 4”
CD/tvarts

Tautas dziesmu ansamblim “Teiksma” 
no Mineapoles ceturtais ieraksts.

Skaistas, retāk dzirdētas tautas dziesmas –
balsis, akordeons, kokle, stabule. Lapiņā dziesmu vārdi. 

Cena: $15 (+ $2 par piesūtīšanu).
Čeku rakstīt: Zinta Pone, 3313 Emerson Ave. So.
Minneapolis, MN 55408; zintapone@yahoo.com
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(Turpināts 19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
 DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 notiek 
koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latviešu 

biedrība (531 N 7th St, Phila-
delphia, PA 19123).

Rēgulārā Filadelfijas pen sio-
nāru sanāksme decembrī neno-
tiks. Tās vietā būs

19. decembrī 12:00 Ziem-
svētku eglīte. Iesāksim to ar 
svētbrīdi un padziedāsim Ziem-

svētku dziesmas. Apmainīsi-
mies ar dāvanām un paēdīsim 
kopējas pusdienas, kuŗas vie-
siem maksās $5. Ieteiktā dāvanu 
vērtība $5, vai vairāk. Visu ve -
cumu viesi laipni gaidīti!

20. decembrī 17:00 Filadel-
fijas Sv. Jāņa lut. bazn. (301 N 
Newtown Street Rd, Newtown 
Square PA) Filadelfijas Latviešu 
koncertkoŗa Ziemsvētku kon-
certs. Programmā Viktora Baš-
tika kantāte ’’Kristus dzimis’’, 
Ērika Ešenvalda ’’Ziemas svēt-
kos’’ Amerikas pirmatska ņo-
jums un svētku dziesmas. Pie -
dalās koris, solisti, instrumen-
tālais ansamblis, diriģente –  
Gunta Plostnieks.

Nākamā reg. pensionāru sa -
nāk   sme notiks 5.  janvārī.

INDIANOPOLE (IN)
Indianapoles Latviešu sabied-

riskais centra (1008. W. 64th 
Street, Indianapolis, Indiana 

46260) dāmu komiteja rīko 
Ziemsvētku tirdziņu 19. decem-
 brī 10:00 – 14:00. Tirdziņā varēs 
iegādāties svētku gardumus – 
rupjmaizi, piparkūkas, pīrāgus, 
ābolkūkas, svētku cepumus. 

Café „Rīga”, par mērenām ce -
nām piedāvās pīrāgus, tortes, 
ābolkūkas, biezpienmaizītes, 
svētku cepumus. Tēja un kafija 
pēc izvēles. Ikviens varēs pa  ka-
vēties draugu pulkā un tai pašā 
reizē iepirkties svētku dāva  nām: 
rokdarbu pulciņa dalībnieču da -
rinātās šalles, svīteŗus, cimdus, 
adītus apmetņus, tautiskus svēt-
ku eglītes rotājumus un no 
dabīgām vielām gatavotas skais-
tum kopšanas ziepes. 

Pēc tirdziņa plkst. 14:30 India-

napoles latviešu kopējā eglīte. 
Programmā Indianapoles lat vie-
šu skolas audzēkņu uzvedums – 
izvilkums no J. Širmaņa ’’Krik sis”, 
Andras Burģes-Goetz dramati-
zējumā. Ziemsvētku vecīša iera-
šanās. 

PRIEDAINE (NJ)
12. decembrī 13:00 video ier-

aksts – Jaunā Rīgas teātŗa mo -
noizrāde „Vectēvs”. Kafija un 
tēja būs, par uzkodām rūpējās 
skatītāji. Ieeja brīva. Info: Jānis 
Grigalinovičs, tālr.: 732-610-
8226.

SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710 

3rd Ave NE, Seattle WA 98125)
31. dec.–3. janv. Jaungada sa -

gaidīšana Rietumkrasta Lat-
viešu izglītības centrā Šeltonā. 
Info: rklicjaungads.wix.com/
newyearsatkursa

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St.Pētersburgas Latviešu bied-

rības nams (1705 9th Ave N, St. 
Petersburg FL 33713).

Bibliotēka atvērta apmek lētā-
jiem 1x mēnesī – ceturtdienās 
12:00-13:00. Info: Māra Prāvs, 
tālr.: 727-851-9414. 

19. decembrī 15:00 Ziem-
svēt ku eglītes sarīkojums ar 
svētku egles iedegšanu, svētkiem 
atbilstošu mūzikālu program-
mu, cienāšanās ar pašnestu gro-
ziņu labumiem. Gaidāma Ziem-
svētku vecīša ierašanās ar lielo 
dāvanu maisu! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $10. 

7. janvārī 10:00 biedrības val-
des sēde.

12. janvārī 13:00 videoizrāde – 
Dzintras Gekas veidotā dok.
filma „Dieva putniņi”, kuŗā pa -
rādīti 1944. gadā no Latvijas uz 
Vāciju izceļojušo ģimeņu likte -
ņi. Kafija un cepumi. Visi laipni 
aicināti! Ieejas zied., sākot ar $3.

26. janvārī 13:00 videoizrāde – 
Ziemeļu un Baltijas valstu 
VIII Dziesmu svētku ieskaņas 
koncerts „Esi sveicināta, saule!” 
Koncertā uzstāsies leģendām 
ap  vītā maestro, koŗdiriģenta 
Imanta Kokara radītais koris 
AVE SOL un Latvijas koŗdiri-
ģentu koris. Kafija un cepumi. 
Visi laipni aicināti! Ieejas zied., 
sākot ar $3.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv.ev.lut. Trim-

das dr.: (58 Irving St. Brookline 
Ma 02445). 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. Trešdienās 17:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 
un ceturtdienās 9:00 – 13:00 
mācītāja pieņemšanas stundas. 
Māc. H. Godiņa tālr.: 720-484-
9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Visi dievk. notiek 10:00 
no rīta. Māc. Biruta Puiķe Wilson.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Com mer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
E-pasts: folkmane@hotmail.
com Dievkalpojumu laiks 14:00. 
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas 
galda! 27. decembrī dievk., 
prāv. Gunārs Lazdiņš (India na-
polis). 17. janvārī dievk., māc. 
Helena Godiņa (Denvera). 21.
februārī dievk., diak. Indriķis 
Kaņeps (New Jersey). 20. martā 
dievk., diak. Abija Vents (Deer-
field Beach).

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: (1927 Riverside Dr, 
Los Angeles. CA 90039). 20. de -
cembrī 11:00 4. Adventa dievk. 
Māc. Mārtiņš Rubenis. 24. de -
cembrī 18:00 svētku vakara laju 
vadīts dievk. 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 

Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs 
Dr. Jānis Keggi, dr. sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Visi dievk. notiek 11:00. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. 13. decembrī 
3. Adventa dievk., Skolas eglīte. 
20. decembrī 4. Adventa dievk. 
Filadelfijas latviešu koncertkoŗa 
Ziemsvētku koncerts 17:00. 
24. decembrī 18:00 Ziemsvētku 
vakara dievk. 27. decembrī 
dievk. nenotiks. 3. janvārī  
Zvaigznes dienas dievk. ar Sv. 
vak. Seko draudzes kungu rī  ko-
tas pusdienas. 10. janvārī dievk. 
17. janvārī dievk. ar Sv. vak. 
Seko dāmu komitejas gada piln-
sapulce – visas dāmas laipni 
lūgtas! 24. janvārī dievk. Seko 
Draudzīgais Aicinājums. Māc. 
Jāņa Siliņa stipendijas fonda 
izloze.

• Kalamazū latv. apvienotā 
ev. lut. dr.: (122 Cherry Hill St, 
Kalamazoo MI 49996), māc. 
A.Graham. 13. decembrī 10:00 
3. Adventa dievk. angļu val. Ka -
fijas stunda. 16. decembrī 11:00 
Bībeles stunda Kalamazū bazn. 
20. decembrī 10:00 4. Adventa 
dziesmotais dievk. ar dievg. 
Kafijas stunda. 24. decembrī 
17:00 Ziemsvētku Svētvakara 
dievk. 27. decembrī dievk. ne -
notiek. 31. decembrī 18:00 Vec  -
gada vakara dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles 
stundas 10:00 notiek katra mē -
neša otrajā un ceturtajā treš-
dienā. Baptistu dr. dievk. no -
tiek svētdienās 14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr. Ar -
vīds Ziedonis (529 Linden 
Place, Cresco PA 18326-7248), 
tālr.: 570-629-6349, e-pasts: zie-
donis@ptd.net

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 19. de -
cembrī 12:00 Ziemsvētku dievk., 
diak. Linda Sniedze Taggart. 
Draudzes eglīte.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Arhibīskape Lau -
ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek katru svētdienu10:00. 24. de -
cembrī 16:00 Norvēģu bazn. 
Ziemsvētku vakars 

• Mineapoles St. Paulas dr.:  
13. decembrī 11:00 dievk. ar 
koŗa un bērnu līdzdalību, bērnu 
uzruna. Skolas eglīte un pus-
dienas. 15. decembrī 19:00 Bī -
beles stunda. 17. decembrī 11:00 
Bībeles stunda. 20. decembrī 

11:00 dievk. Sadraudzība. 24. de -
cembrī 17:00 Ziemsvētku va -
kara dievk., sprediķis angļu 
valodā. 25. decembrī 11:00 
Ziemsvētku dienas dievk. ar Sv.
vak. 27. decembrī dievk. ne -
notiks. 31. decembrī 17:00 
Vecgada vak. dievk. ar Sv. vak. 
3. janvārī 11:00 Zvaigznes die-
nas dievk. ar Sv. vak. Sadrau-
dzība. 

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bēr-
ziņš, tālr.: 613-851-8281, e-pasts: 
rev@draudze.org. Dr. pr. Jānis 
Mateus, tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. 10. de -
cembrī 13:00 pensionāru saiets. 
24. decembrī 16:00 Norvēģu 
bazn. Ziemsvētku svētvakara 
dievk.

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.:

Leikvudā Igauņu bazn. (607 E 
7th St,Lakewood, NJ).

Īstbransvikā draudzes bazn. (12 
Gates Ave, East Brunswick, NJ).

Māc. Ieva Pušmucāne-Kiney-
ko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com 13. decembrī 11:00 Īst-
bran svikā Adventa koncerts; 
draudzes eglītes sarīkojums, 
groziņu pusdienas. 20. decem-
brī dievk. nenotiek. 24. decem-
brī 12:30 Leikvudā Ziemsvētku 
vakara dievk. 17:00 Īstbran-
svikā Ziemsvētku vakara dievk. 
27. decembrī dievk. nenotiek.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Īstoranža (153 Glenwood Ave, 

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Katskiļu nometne (231 Green-

hill Rd, Elka park NY)
Manhatena Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovna St. Mark Luther-

an Church (100 Harter Rd, 
Morris town NJ)

Ņudžersija Holy Trinity Lut-
her   an Church (70 River Rd, 
Montville NJ) 

Parsippany St. Andrew Luther-
an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081) 

13. decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. Adventa koncerts, Ņu -
jorkas koris. 10:30 Salas bazn. 
dievk. Māc.Saliņš.

19. decembrī 14:00 Manha-
tenā dievk. Māc. Saliņš. Seko 
novada eglīte. 13:00 Holy Cross 
bazn. Ņudžersijas skolas eglīte. 
Māc. Saivars.

20. decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk. Māc. Saivars. 10:30 
Salas bazn. dievk. Māc. Saliņš.

24. decembrī 18:00Jonkeru 
bazn. Ziemsv. vakars. Māc.Sai -
vars. 18:00 Salas bazn. Ziemsv. 
vakars. Māc.Saliņš.

25. decembrī 11:00 Īstoranžā 
Ziemsv.dievk. Māc. Saivars.

27. decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk. ar dievg.
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Korp. GUNDEGA Milvoku kopa
sēro par mūžībā aizgājušo filistri

SARMĪTE J. GREENWOOD, 54!C!
dzim. LAPIŅA

Dzimusi 1946. gada 17. aprīlī Nirnbergā, Vācijā,
mirusi 2015. gada 24. novembrī Pewaukee, Viskonsīnā

LAIMA LIEPA,
dzim. VINDEDZIS

Dzimusi 1921. gada 3. februārī Bauskā, Latvijā,
mirusi 2015. gada 8. maijā Mineapolē, MN, USA

Dieva dārzā atpūšas
mūsu novadnieks no Rites pagasta

JĀNIS ROŠĀNS
* 1939. gada 20. jūnijā „Gastalānos”, Latvijā,

+ 2015. gada 28. novembrī Katskiļos, Amerikā

(Turpināts no 18. lpp.)

D I E V K A L P O J U M I

VIZBULĪTE, JECITS AR ĢIMENI
DEE CADY BRIAN 

UN MŪSU DRAUGS ĒRIKS

Mīlestībā piemin
DZIDRA

ANDRIEVS UN ANNA
VALDA, LĪGA, JĀNIS

KORPORĀCIJA TALAVIJA

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Dziļās sērās
STUDENŠU KORPORĀCIJA GAUJMALIETE

Mūsu mīļais filistrs

JĀNIS LEIMANIS II
dzimis 1932. gada 14. septembrī Rīgā,

miris 2015. gada 28. novembrī Rogue River, Oregonā

Mūsu mīļais filistrs
Inženieris

ANDRIS RUTKOVSKIS
dzimis 1941. gada 8. novembrī Rīgā,

miris 2015. gada 3. decembrī Walnut Creek, Kalifornijā

No mums šķīrusies mūsu mīļā filistre

VERA KĻAVIŅA SILIŅA,
dzim. ZĒBERGA

Dzimusi 1923. gada 16. janvārī Rīgā,
aizgājusi mūžībā 2015. gada 12. novembrī St.James, NY

Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skaŗ,
Bet mūžība atnākot saka:
„Vēl atmiņā ziedēt tā var.”

Ziemassvētki ātri nāk,
Tu pie mums vairs nebūsi,
Bet tu dzīvo mūs sirsniņā,
Mūsu mīļā Māmulīte.

Es sajūtu, kā puķes aug un zied
Un dziesmu sadzirdu, ko zeme dzied,
Caur bezgalību aiznesdamas mani.

Tumšzaļā efeju ēnā
Vējš pakaŗ kokli. Un klus.
Gājējam čukst: bija nemiers.
Atpūta nu būs. Lai dus.
/Fr. Bārda/

Māc. Saivars. Salas bazn. 
dievk.nenotiek.

• Ročesteras latv. ev. lut.
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Diakone Linda 
Sniedze Taggart. 25. decembrī 
14:00 Kristus piedzimšanas 
svētku dievk.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Dr.
sekretāre Vija Arins, e-pasts: 
vijaarins@yahoo.com 20. de -
cem brī 13:00 Ziemsvētku 
dievk. ar dievg. Kafija. 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com. Māc. Mārtiņš Rube-
nis. 19. decembris 11:30 ticības 
mācība bērniem. 12:00 dievk. 
ar dievg. Māc. Mārtiņš Rubenis. 
Kafijas galds. 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119), 
katra mēneša trešajā svētdie -
nā 14:00 dievk. Pēc dievk. saiets 
ar groziņiem. Māc. A. Kalniņa. 
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@char-
ter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Visi dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian -
church.org 13. decembrī 10:30 
angļu val. dievk. ar dievg. Pēc 
dievk. Ziemsvētku dziesmu 
dzie  dāšana pie kamīna lejas 

zālē. 19. decembrī 17:00 Ad -
venta svecīšu dievk. Dziedās 
latv. skolas bērni un „Siguldas 
Balsis”, dir. Maija Riekstiņa, 
ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš. 
Sekos skolas un draudzes eglīte 
nama zālē, groziņu vakars. 20. 
decembrī 14:00 Takomā, First 
Lutheran Church (524 ’’I’’ St) Ad -
 venta dievk. ar dievg. 24. de  cem-
 brī 17:00 Ziemsvētku vak. dievk. 
Dziedās Katriāna Zommere, 
ērģelnieks Dr. An  dris Āboliņš.

Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308), diak. L. Sniedze-Tagg-
art. 20. decembrī 14:00 Ziem-
svētku dievk. ar dievg., dziesmu 
grām. 

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). Bībeles 
stundas notiek biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001.  Pazi-
ņojums visiem dievk. apmek-
lētājiem! Sākot ar 2016. ga  du, 
katrs pirmās svētdienas dievk. 
notiks Biedrības namā plkst. 
14:00. Katrs trešās svētdienas 
dievk. notiks Our Savior baz-
nīcā plkst. 14:00. 13. decembrī 
Bībeles stunda. 20. decembrī 
Bībeles stunda. 25. decembrī 
Ziemsvētku dievk. baznīcā. 3.
janvārī 14:00 dievk. biedrības 
namā. 8. janvārī 11:00 dr. valdes 
sēde. 10. janvārī Bībeles stunda. 
17. janvārī dievk. baznīcā.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 

416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. Dr. Anita 
Gaide, tālr,: 905-477-7042, 
e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 
416-920-8491, e-pasts: avotin-
sa@aol.com. Dr. pr. Kārlis A. 
Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom. pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309, e-pasts: sukse@sym-
patico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@veri-
zon.net, Info: www.dcdraudze.
org Mācītāja prāv. Anita Vārs-
berga Pāža, mob.tālr.: 301-302-
3270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Jānis Vītols, 
tālr.: 703-264-0089. Svētdienās: 
9:15 Latviešu skola. 10:00 Za -
ķīši. 11:00 dievkalpojums. Kafi-
jas galds. Grāmatu galds. 

13. decembrī kārtējā skolas 
diena. 3. Adventa dievk. ar Sv 
vak. 16. decembrī 19:30 pado-
mes sēde. 20. decembrī 11:00 
Latviešu skolas Eglītes 4. Ad -
ventes dievk., sarīkojums, pus-
dienas. Visi laipni aicināti! 23. 
decembrī 19:00 Ziemsvētku 
eg līte pensionāru namā. 24.de -
cembrī 16:30 Svētvakara ieska-
ņai – Ziemsvētku dziesmu 
dziedāšana. 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievk. 25. decembrī 
11:00 Sv. vak. dievk. 27. de -
cembrī 16:00 Dziesmots sve-
cīšu dievk. – Kristus piedzim-
šanas stāsts lasījumos un dzies-
mās. 31. decembrī 17:00 Gad-
mijas Sv. vak. dievk. 3. janvārī 
Sv. vak dievk. 10. janvārī Zvaig-
znes dienas dievk. Skolai atsā-
kas mācības. 16. janvārī 18:30 
prof. Richarda Pļavnieka re -
ferāts par Arāju komandu. Rīko 
Vašingtonas S!K!K! un Vašing-
tonas konvents. 17. janvārī Sv.
vak. dievk. 24. janvārī Drau-

dzīgā Aicinājuma dievk. un sa -
rīkojums. 31. janvārī Sv. vak.
dievk. decembŗa un janvāŗa 
jubilāru sveikšana.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. 
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-
644-3268. 12. decembrī 11:00 
Adventa dievk. ar dievg., diak. 
Linda Sniedze Taggart. Pēc 
dievk. lejas zālē draudzes eglīte. 
24. decembrī 14:00 Svētvakara 
dievk., kuŗu vadīs Imants 
Gorbants.

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman 

Ave, San Francisco), Info: www.
zkldraudze.wordpress.com 
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais – svētdienās. 
Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.



LAIKS 2015. ga da 12. decembris – 18. decembris20

L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

ASV Universitātes Komandas! Viss Online! Nav māja jāatstāj! 
Piegāde gan uz mazbērnu, gan jūsu adresi! 

Pērc šeit ––> http://www.collegefootballfaniacsstore.com/
collections/dreamseat/gaming-chairs

(College Football Faniacs is a Latvian owned and operated company.)

Ideāla dāvana mazdēlam vai mazmeitai!
(Atbalsti Latviešu Biznesu)

Gaming Krēsli

Porziņģa sniegums 
pārtrauc Knicks 

zaudējumu seriju
Kristaps Porziņģis Nacionālās 

basketbola asociācijas (NBA) 
meis  tarsacīkšu spēlē guva 17 
pun ktus un savāca desmit atlē-
kušās bumbas, palīdzot viņa pār-
stāvētajai komandai Ņujorkas 
Knicks pārtraukt četru zaudē-
jumu seriju un izcīnīt uzvaru. 
Knicks savā laukumā ar 99:85  
pie  veica līgas antirekordu sa  snie-
gušo Filadelfijas 76ers komandu. 
Šis bija pirmais Knicks panākums 
pēdējās piecās spēlēs. 

Ņujorkas “Knicks” spēles reklamē 
ar uzrakstiem latviešu valodā un 
skanot dziesmai latviski. ESPN ir 
izveidojuši reklāmas kampaņu, 
kuŗā dažādām tīmekļa, televīzijas 
un radio reklāmām kā fona mū -
ziku izmantos Latvijas parodētāju 
grupas “Transleiteris” skaņdarbu 
“Porziņģis”, kurš ļoti atgādina sa -
vulaik apvienības Olas veidoto 
dziesmu “Zemgus Girgensons”, tur-
 klāt pirmajā reklāmā ir redzami 
arī uzraksti latviešu valodā. Ne -
viens Latvijas sportists līdz šim 
Ziemeļamerikā tādu populāritāti 
nav baudījis.

Kādreiz leģendārais Ņujorkas 
Knicks spēlētājs, bijusī Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
zvaigzne, tagad viens no Šarlotes 
Hornets treneriem Patriks Jūings 
intervijā “Sporta studijai” atzinis, 
ka Kristaps Porziņģis ir talantīgs 
un viņu sagaida ilga karjēra NBA.

Jaunas vēsmas 
biatlonā

Pēdējos gados Latvijas biatlonā 
bija iestājies tāds kā klusuma 
periods. Starptautiskajās sacen-
sībās augstas vietas spēja izcīnīt 
tikai Andrejs Rastorgujevs. Citi 
valsts izlases dalībnieki, ieskaitot 
dāmas, ierindojās rezultātu sa -
rakstu beigās.

Latvijas Biatlona federācijas 
jaunā prezidente Baiba Broka 
pirms gada par vienu no prio ri-
tātēm izvirzīja kādreizējā lielā 
četrinieka atgriešanos Latvijas biat-
lona saimniecībā. Tie ir Il  mārs  
Bricis, Jēkabs Nākums, Oļegs Ma -
  ļuchins un Gundars Upenieks. 
Pēc piecu gadu pārtraukuma tre-
 neŗu darbā atgriezies arī kādrei-
zējais izlases galvenais treneris 
Vitālijs Urbanovičs, kuŗš pēc aizie  -
šanas no Latvijas izlases strādāja 
ar Ukrainas sportistiem. Par Ur -
banoviča mantinieku Latvijas iz -
lasē 2010. gadā kļuva Intars  Ber-
 kulis, kuŗš ar Urbanoviču tagad 
strādāšot duetā. Ilmārs Bricis, 
vairākas sezonas trenējis biatlo-
nistus Lietuvā, turpmāk strādās 
par Latvijas junioru un jauniešu 
izlases treneri, Jēkabs Nākums 
kļuvis par izlases šaušanas tre -
neri. Nākums jau iepriekš vēl 
ne     oficiālā amatā palīdzēja apgūt 
šaušanu no slēpošanas biatlonā  
pārgājušajam Arvim Liepiņam. 
Liepiņš, lai uzlabotu savu kon-
kurētspēju, jau sācis gatavošanos 
jaunajai sezonai. Savukārt An -
dre jam Rastorgujevam tika pie -
saistīts jauns šaušanas treneris 
no Vācijas - Klauss Zīberts. Oļegs 

Maļuchins strādā pie biatlona 
internāta izveides Madonā, kas 
gatavotu jaunos biatlonistus.

Ko Andrejs saka par titulēto 
vācu treneri Klausu Zībertu, 
slīpējot šaušanas prasmes. „No 
Zīberta esmu uzzinājis daudz 
jauna, ko līdz šim nezināju – kā 
lai savieno šaušanas kondīciju un 
fizisko kondīciju. Kā viņš saka, 
biatlons nav tikai slēpošana vai 
šaušana, tas ir kopums,” stāstīja 
Rastorgujevs, kuŗš pie vācu spe -
ciālista pirmajā treniņnometnē 
strādājis pat astoņas stundas dienā.

Rastorgujevam jaunajā sezonā 
slēpes sacensībām gatavo divi 
speciālisti no Francijas. Šis ir 
solis uz priekšu, ja salīdzina ar 
iepriekšējo sezonu, kad šo darbu 
veica viens speciālists no Balt-
krievijas.

***
Zviedrijā risinājās Pasaules 

kausa izcīņas pirmais posms 
biatlonā. Rastorgujevs bija sasli-
mis, tāpēc pirmajās disciplīnās 
nepiedalījās. Iepriekš Rastor gu-
jevs un Baiba Bendika izcīnīja 
augsto astoto vietu jaunieviesta-
jās Pasaules kausa izcīņas pāŗu 
stafetes sacensībās.

Rastorgujevs, atguvies no sli-
mī bas, startēja 10 km sprintā.  
Otrajā šautuvē palika neskarti 
visi pieci mērķi, kas Latvijas spē-
 cīgākajam biatlonistam neatstāja 
izredzes uz augstu vietu. Viņš 
savās sezonā pirmajās indivi duā-
lajās sacensībās ieguva 53. vietu. 
Citi Latvijas biatlonisti – Roberts 
Slotiņš un Daumants Lūsa – ie -
rindojās attiecīgi 89. un 101. vietā 
103 finišējušo dalībnieku kon-
kurencē. 

Latvijas skeletoniste Lelde Prie-
dulēna izcīnīja augsto sesto vietu 
Vinterbergas trasē Vācijā PK iz -
cīņas otrajā posmā. Priedulēna 
pirmajā braucienā distanci veica 
59,23 sekundēs, kas viņai tobrīd 
ļāva apsteigt divas sportistes un 
būt ceturtajā vietā. 

sūkstīties. “Labs, kas labi beidzās. 
Galvenais, lai būtu konkurence, 
kas dzen uz priekšu,” teica Prūsis, 
uzsverot, ka uzvaras pašlaik nav 
pašmērķis. Treneris atzina, ka 
Žaļims un Ķibermanis ir spēkos 
līdzīgi, taču punktu tabula un 
chronometrs visu pasaka priek šā.

Četrinieku konkurencē viss 
goda pjedestāls tika vācu bobsle-
jistiem. Melbārdis ar stūmējiem 
Matīsu Mikni, Arvi Vilkasti un 
Jāni Strengu ierindojās piektajā 
pozīcijā, no uzvarētājiem atpa -
liekot 0,24 sekundes. Oskars Ķi   -
bermanis ar stūmējiem Helviju 
Lūsi, Raivi Zīrupu un Vari Lei-
bomu palika astotie, no līderiem 
atpaliekot 0,64 sekundes. Latvi-
jas trešā ekipāža ar Uģi Žaļimu 
un stūmējiem Jāni Jansonu, Dāvi 
Spriņģi un Intaru Dambi ierin-
dojās 16. pozicijā, atpaliekot no 
Frīdricha ekipāžas 1,06 sekun des.

Kamaniņās –  
sudrabs un bronza

Pateicoties lieliskam brāļu An -
dŗa un Jura Šicu sniegumam, 
Latvijas kamaniņu braucēju iz -
lase izcīnīja otro vietu Leikple-
sidas trasē ASV Pasaules kausa iz -
cīņas otrā posma stafetes sa  cen -
sībās. Latviju stafetē pārstāvēja 
brāļi Šici, Elīza Cauce un Inārs 
Kivlenieks. Pēc Cauces un Kiv le-
nieka startiem Latvija no līdeŗiem 
ASV sportistiem atpalika 1,2 se -
kundes, tomēr Šici atguva vai  rā-
kas desmitdaļas un finišā spēja 
apsteigt vairākas komandas.

Kristaps Porziņģis (pa labi)

Porziņģis šajā spēlē laukumā 
pa  vadīja 29 minūtes un 45 se  kun-
des, kas bija ilgākais spēles laiks 
komandā. Kristaps reālizēja čet-
rus no astoņiem divpunktu me -
tieniem, abus tālmetienus un 
visus trīs soda metienus, kļūstot 
par rezultātīvāko spēlētāju ne 
tikai savā komandā, bet arī visā 
spēlē. Spēles izskaņā Kristaps 
kārtējo reizi spēja piecelt kājās 
teju visu slaveno Ņujorkas Ma -
dison Square Garden arēnu, jo di -
vas reizes efektīgi trieca bumbu 
grozā no augšas. Knicks līdzjutēji 
tajā brīdī cēlās kājās un skaļi 
skandēja “Porzingis, Porzingis, 
Porzingis!”. Pat ņujorkiešu spil -
gtākā zvaigzne Karmelo Entonijs, 
kuŗa palīdzība spēlēs beigu daļā 
pret NBA vājāko komandu Fila-
delfijas 76ers nemaz nebija ne -
pieciešama, brīdī, kad no lauku-
ma devās nost latvietis, cēlās 
kājās un aplaudēja.

Sajūsmu par Porziņģi nespēj 
slēpt NBA TV komentētāji, kuŗi 
nebaidās teikt, ka Latvijas spēka 
uzbrucējs jau drīzumā kļūs par 
kādas līgas komandas spilgtāko 
zvaigzni un galveno seju, bet, pār-
runājot Kristapa potenciālu, tiek 
minēts pat šobrīd tik utopisks 
jēdziens kā NBA Slavas zāle.

Kristapa Porziņģa fenomens 
turpina plosīties Ziemeļamerikā 
un daudzviet citur pasaulē, bet 
tagad tas ir sasniedzis vēl ne  bi-
jušus augstumus. Ziemeļameri-
kas vadošais sporta medijs ESPN 

Andrejs Rastorgujevs
// FOTO: LETA

Daumants Dreiškens un Oskars 
Melbārdis // FOTO: bobslejs.lv

Rastorgujevs pirmajā šaušanā 
guļus netrāpīja vienā mērķī un 
saglabāja izredzes uz augstu 
vietu. Taču vējainajā šautuvē stā-
vus visas piecas lodes lidoja ga -
rām mērķim, un cerības konku-
rēt ar spēcīgākajiem bija zudušas. 
Finišā Rastorgujevs uzvarētājam 
zaudēja trīs minūtes un 5,9 se -
kundes.

12,5 km iedzīšanas sacensībās 
Andrejs izcīnīja 36. vietu.  7,5 km 
sprintā Baiba Bendika ieguva 
61. vietu. 

Martins Dukurs 
uzvar arī otrajā PK 

izcīņas posmā
Skeletonists Martins Dukurs 

Pasaules kausa izcīņas sezonu 
turpināja ar pārliecinošu uzvaru 
arī otrajā posmā Vinterbergas 
trasē Vācijā. Martins Dukurs di  vu 
braucienu summā finišu sasnie-
dza pēc minūtes un 54,73 se  kun-
dēm un par 0,56 sekundēm ap -
steidza otro vietu dalījušo Krie-
vijas olimpisko čempionu Alek-
sandru Tretjakovu un mājinieku 
Akselu Junku. Tomass Dukurs 
šajā  posmā ieguva sesto vietu.

***

Lelde Priedulēna

Endija Tērauda

Otro braucienu Priedulēna 
veica 59,87 sekundēs, kas viņai 
deva sesto vietu.

***
Latvijas jaunā skeletoniste En -

dija Tērauda izcīnīja astoto vietu 
Vācijas trasē Altenbergā Eiropas 
kausa izcīņas pirmā posma ot -
rajās sacensībās.

Pirmajā braucienā Tērauda sa -
sniedza desmito rezultātu, bet 
otrajā ar devīto ātrāko laiku bija 
pietiekami, lai pakāptos par di -
vām pozicijām augstāk.

Divniekam sudrabs, 
visi latvieši sešiniekā

Oskara Melbārža pilotētais 
bob  sleja divnieks Vinterbergas 
trasē, Vācijā, vēlreiz izcīnīja otro 
vietu Pasaules kausa izcīņas pos-
mā un atkārtoja iepriekš gūto 
panākumu. Arī abas nākamās 
Latvijas ekipāžas iekļuva pirmajā 
sešiniekā.

Melbārdis duetā ar stūmēju 
Daumantu Dreiškenu divu brau-
cienu summā sasniedza rezultātu  
1:50,50, bet uzvarētāja vācieša 
Frančesko Frīdricha ekipāža bija 
0,13 sekundes ātrāka. Uģis Ža  -
ļims/Intars Dambis ieguva piekto 
vietu un par 0,02 sekundēm ot -
rajā braucienā apsteidza Oskaru 
Ķibermani/Vairi Leibomu, kuŗi 
ierindojās sestajā vietā. No uzva-
rētāja Žaļima ekipāžu šķīra 0,46 se  -
kundes. Abas latviešu ekipāžas 
vēlreiz apliecināja, ka spēkos ir 
ļoti līdzvērtīgas. Pirms nedēļas 
Žaļims bija astotais, savukārt Ķi -
bermanis – devītajā pozicijā ar 
0,04 sekunžu starpību.

Latvijas izlases galvenais tre -
neris Sandis Prūsis telefonsarunā 
Latvijas Televīzijā pastāstīja, ka 
bija virāžas, ar ko bobslejisti mo -
cījās, taču kopumā nav pamata 

Kamaniņu braucējiem tika vēl 
viena medaļa. Andŗa un Juŗa 
Šicu kamaniņu divnieks Leik-
plesidā, ASV, izcīnīja trešo  vietu 
PK izcīņas otrajā posmā. Pēc 
pirmā brauciena Šici bija piektie, 
par 0,195 sekundēm atpaliekot 
no pagājušās sezonas Pasaules 
kausa ieguvējiem Tonija Egerta 
un Sašas Benekena no Vācijas. 
Otrajā vietā bija titulētie vācieši 
Tobiass Vendls un Tobiass Ārlts, 
bet trešo pozīciju ieņēma vēl 
viens Vācijas duets Robins Jo -
haness Gīke un Dāvids Gamms. 
Taču otrais brauciens diviem 
Vācijas duetiem Vendlam/Ār   l-
tam un Gīkem/Gammam vairs 
nebija tik veiksmīgs, līdz ar to 
ļaujot brāļiem Šiciem pakāpties 
par divām pozicijām un nokļūt 
uz goda pjedestala. Otrs Latvijas 
divnieks – Oskars Gudramovičs/
Pēteris Kalniņš ierindojās 15. 
pozicijā 19 ekipāžu konkurencē.

Vieninieku sacensībās Kristaps 
Mauriņš izcīnīja 20., Inārs Kiv -
lenieks – 26. vietu, Artūrs Dārz-
nieks pirmajā braucienā palika 26. 
vietā, vēlāk tika diskvalificēts.

***
Latvijas kamaniņu braucēja 

Elīza Cauce Leikplesidas trasē ASV 
izcīnīja augsto – sesto – vietu PK 
otrajā posmā. PK kopvērtējumā 
pēc diviem posmiem Cauce ar 
92 punktiem ir astotajā vietā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


