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2018. gada 15. decembris – 21. decembris

Rīgā pogo Imanta Ramiņa „Lakstīgala”
Svētdien, 9. decembrī, Rīgā,
Lielajā Ģildē pirmuzvedumu
Latvijā piedzīvoja Kanadā dzīvojošā latviešu komponista
Imanta Ramiņa bērnu opera
“Lakstīgala” – mūzikālos tēlos
iedzīvināta pasaulslavenā dāņu
rakstnieka Hansa Kristiana Andersena tāda paša nosaukuma
pasaka. Opera sarakstīta 2003.
gadā pēc trīs amerikāņu koŗu
pasūtījuma. „Lakstīgalas” pirm- Imants Ramiņš, sniedzot interizrādes notika 2005. gadā Ame- viju LR1
rikā, Vašingtonā, Čikāgā un Portlandē. Pēc lieliskiem panākumiem un cildinošām recenzijām,
kuŗās Imants Ramiņš salīdzināts
ar izcilo bērnu operu komponistu Bendžaminu Britenu, autoram radās iecere „Lakstīgalu”
izrādīt latviešu publikai dzimtajā
valodā. Tā tapa Astrīdas Stahnkes, Amerikā dzīvojošās latviešu
rakstnieces un literātūrzinātnieces, operas libreta atdzejojums
latviešu valodā.
H. K. Andersena pasaka vēsta
par Ķīnas ķeizaru, kuŗš, uzzinot,
ka viņa ķeizarvalstī dzīvo brīnumskaisti dziedoša lakstīgala,
uzdod saviem padotajiem sa-

kās dzīves. Būdams neārstējams
ludīts (Vecās pasaules piekritējs),
es izjūtu milzīgu gandarījumu,
ka pasakas krizes brīdī visam
mākslīgajam pienāk beigas un
ķeizaru dzīvē atkal atgriež īstā
lakstīgala.”
I. Ramiņa iecerē galvenā loma
uzticēta Rīgas Doma meiteņu
korim TIARA, līdzīgi grieķu antīkā teātŗa tradicijām. Lakstīgalu
– īstās un mākslīgās – lomas
dejoja divas Rīgas Choreografijas
skolas audzēknes. Uzvedumā arī
piedalījās solisti Jānis Kurševs,
Ance Purmale, Katrīna Paula
Felsberga, Rūdolfs Bērtiņš, kā arī
kamerorķestris Agneses Kanniņas-Liepiņas vadībā. Operas uzvedumu kopā ar diriģenti Airu
Birziņu veido radošā komanda –
režisore Māra Ķimele, choreografs Alberts Kivlenieks, baletmeistare Regīna Kaupuža un
scēnografe, kostīmu māksliniece
Inga Bermaka Apiaha.
“Esmu gandarīta, ka piecpadsmit gadus pēc operas tapšanas
šo uzvedumu Latvijā pirmoreiz
ieraudzīs tik zīmīgā laikā –
Imanta Ramiņa 75 gadu jubilejā

pie tērpa bija piestiprināts „fidget
spinner“ (t.i. grozāmgrābslis),
kuŗu pagriežot, iedegās gaismiņa,
un mākslīgā lakstīgala aprautām
kustībām sāka kustināt rokas,
kājas un griezties dejā. Ļoti patika īstā lakstīgala – viņa ar savu
labsirdību dziedēja ķēniņa sirdi.
Viņai bija arī skaists tērps.”
Sofija: „Arī man vislabāk patika īstā lakstīgala! Viņa tik skaisti
dejoja! (Sofija vēl kādu laiku
centās attēlot tās vijīgo deju).
Baiss bija nāves tēls – viņš staigāja
pa skatuvi un biedēja dziedātājas
ar savu nūju. Tomēr beigās viņš
bija labs, jo teica lakstīgalai, lai tā
dzied un nedarīja tai pāri. Vēl
man patika kalponīte, kuŗa tulkoja ķēniņam lakstīgalas valodu.”
Veiksmīga izvēle bija abu lakstīgalu – gan īstās, gan mākslīgās
– lomas uzticēt dejotājām. Skaitliski lielā meiteņu koŗa vidū tieši
deja bija tā, kas uz skatuves
vislabāk izcēla galveno lomu tēlus. Koris lieliski spēja apvienot
dziedājumus ar aktieŗspēli, meitenes tiešām bija ieguldījušas
lielu darbu! Arī lakstīgalas bija
pārliecinošas savā izpildījumā.

Kas notiek
ar avīzi
Brīvā Latvija?
4. lpp.

Armands
Birkens par
patriotismu
5. lpp.

Jaunie
pavērsieni
Latvijas
valdības
tapšanā
9. – 11. lpp.

Ko var līdzēt
latviešu
ārsti ārzemēs?
12. un 13. lpp.

Dr. Visvalža
Dzeņa sētā
sēkla uzdīgst
Latvijā
15. lpp.

Skats no operas “Lakstīgala”

meklēt šo mazo, pelēko putniņu.
Nonākot pilī, lakstīgala apbuŗ
ķeizaru tik ļoti, ka viņš nolemj
putniņu paturēt. Kādu dienu ķeizars saņem dāvanu no Japānas –
dārgakmeņiem rotātu spožu
mākslas darbu. Tas ir mechāniskais putns – mākslīgā lakstīgala,
kas ikreiz dzied vienu un to pašu
dziesmu. Drīz vien īstā, ārēji
necilā lakstīgala pamet pili un
tiek izraidīta no valsts. Pēc
daudziem gadiem, ķeizaram esot
uz nāves gultas, mechāniskais

“Lakstīgala” klausītājas Sofija un Asnāte

putns salūzt. Mazā, dzīvā lakstīgala ierodas pilī, lai apburtu
Nāvi ar savu dziesmu un atgrieztu valdniekam dzīvību. Tas ir
cildinājums mūzikas dziedējošam spēkam, patiesām vērtībām
un mīlestībai.
“Šai pasakai ir pārsteidzoša
līdzība ar laiku, kuŗā dzīvojam,”
saka Imants Ramiņš. “Varbūt
skanēs melodrāmatiski, bet mēs
esam tik ļoti ieinteresēti virtuālajā
pasaulē, ka esam uz robežas ar
atsvešināšanos no reālās, dabis-

un mūsu valsts Simtgadē. Šis ir
tiešām ievērojams kultūras un
latviešu mūzikas notikums!” atzīst uzveduma mākslinieciskā vadītāja un diriģente Aira Birziņa.
Zāle bija piepildīta ar lieliem
un maziem skatītājiem, to vidū
– divpadsmitgadīgā Asnāte un
astoņgadīgā Sofija, kuŗas pēc
izrādes labprāt dalījās ar saviem
iespaidiem.
Asnāte: “Mākslīgā lakstīgala
bija smieklīga. Īpaši smieklīgas
bija viņas melnās brilles. Viņai

Izrādes beigās ar sirsnīgiem
sveicieniem uz skatuves tika
aicināta visa operas radošā komanda, tās centrā laimīgs un
gandarīts pats komponists
Imants Ramiņš, kuplu ziedu
klēpi rokās!
Operas “Lakstīgala” pirmuzvedumu Latvijā atbalsta Latvijas
Nacionālās Operas Ģilde ASV,
Latviešu Fonds, Pasaules Brīvo
latviešu apvienība, Valsts kultūrkapitāla fonds un Rīgas dome.

Kas saņems
balvu par mūža
ieguldījumu
sportā?
20. lpp.

Vai jau
pasūtinājāt
Laiku?
Paldies!
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Latvian newspaper

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 86.00; 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
e-pasts: rasma@laiks.us
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: martinstauvers@yahoo.com,

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
e-pasts: LaiksDSR@aol.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
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Veiksmīga sadarbība ar
Latvijas Republikas vēstniecību
Amerikas Savienotajās valstīs
INDRA HALVORSONE,
Latvijas Simtgades pasākumu organizācijas
Latvijas vēstures izstādes sakarā
komitejas dalībniece
Plānojot Latvijas jubilejas pasākumu Celebrate Latvia Day
Landmarka centrā, St. Paulā, galvenokārt domājām par amerikāņu publiku, kuŗu gribējām
tuvāk un plašāk iepazīstināt ar
Latviju, tās sasniegumiem un,
,sevišķi svarīgi, ar mūsu valsts
vēsturi.
Kur meklēt īsu, pārskatāmu
izstādi angļu valodā? Vērsāmies
ar lūgumu Latvijas Republikas
Ārlietu ministrijā, kas to pārsūtīja
Latvijas Republikas vēstniecībai
Amerikas Savienotajās Valstīs.
Vēstniecības trešais sekretārs
komunikāciju un publiskās diplomātijas jomās Artūrs Saburovs
palīdzēja mums tikt pie Latvijas
vēstures izstādes “Latvijas gadsimts”, kas ir mobilā versija no
izstādes, ko kopīgi veidojuši vairāk nekā 65 Latvijas mūzeju un
kas apskatāma Latvijas Nacionālajā Vēstures mūzejā no 2018.
gada 4. maija līdz 2021. gadam.
Izstāde Latvijā un Ārlietu ministrijas izstādes mobilā versija veidotas vienotā dizainā un stilistikā. Ekspozīcijas koncepts “Kas
ir Latvija?” izceļ katram laika
posmam raksturīgās vērtības, norises un cilvēkus, atklājot mainīgo attieksmi un redzējumu par
Latviju.
Lai izstādi varētu sagatavot un
īstenot Mineapolē (kvalitātīva
plakātu drukāšana maksā lielu
naudu!), ar Artūra Saburova palīdzību Latvijas Organizāciju Apvienība Minnesotā (LOAM) iesniedza pieteikumu financiālam
atbalstam Ārlietu ministrijas
Latvijas valsts Simtgades publiskās diplomātijas programmai

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!
«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
6 mēnešiem.......ASV $ 86.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $186.00

(sīkāk info: https://www.mfa.
gov.lv/ministrija/arlietu-dienests-latvijas-valsts-simtgadei).
Pieteikums tika apstiprināts, un
varējām nodrukāt un izstādīt
kvalitātīvu izstādi, ko ar lielu
interesi apskatīja daudzie simti
Latvijas jubilejas pasākuma apmeklētāju!
Ceram, ka nākotnē šo izstādi
varēs apskatīt arī citos latviešu

// FOTO: Javier Cedillo

Lūgums palīdzēt
Latvijas bezpajumtniekiem dzīvniekiem
Katru gadu, kad esmu Rīgā,
sastopu bezpajumtniekus kaķus
un suņus, izsalkušus, izkāmējušus, nobaidītus, arī slimus. Dzīvnieku patversmes dara, ko vien var,
lai sagādātu tiem mājvietu un tos
aprūpētu. Šīs dzīvnieku patversmes pastāv galvenokārt no lab-

vēļu ziedojumiem. Viena tāda dzīvnieku patversme ir Juglas Dzīvnieku Aizsardzības Grupas radītā un
uzturētā patversme “Labās Mājas”
Rīgas tuvumā, ko vada Astrīda
Kārkliņa. Lai patversme varētu turpināt savu humāno darbu, arvien ir
vajadzīgi ziedojumi un dvāinājumi.

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

PIE EGLĪTES

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

____________________________________________________
zip: ________________________________________________

Dzīvnieku draugi, palīdziet Latvijas bezpajumtniekiem dzīvniekiem!
Financiālus ziedojumus, lūdzu,
ieskaitiet: “Labas Majas” biedrībai Juglas Dzivnieku Aizsardzibas Grupa,
AS “Swedbank“ ;
Kods: HABALV22;
LV95HABA0551003865018
Plašāku informāciju var dabūt:
Patversmes mājas lapā: www.patversme.lv, un sarakstoties e-pasts:
info@patversme.lv
Paldies! Maija Zīle
Ivars Galiņš

par____________mēn.

____________________________________________________

centros un pasākumos ASV!
LOAM un Latvijas Simtgades
pasākumu organizācijas komiteja izsaka lielu pateicību Latvijas
Republikas Ārlietu ministrijai,
Latvijas Republikas vēstniecībai
ASV un personiski vēstniecības
trešajam sekretāram Artūram
Saburovam par atbalstu un
veiksmīgo sadarbību.

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Pie manas svētku eglītes
Atmiņu svecītes kvēl
Katra ar savu gaismiņu
Priecīgus Ziemsvētkus vēl.
Visiem, kad atkal
Ciemos nāks,
Mīļajiem, kas vairs
Neatnāks.
Pie eglītes atmiņu
Svecītes mirdz,
Esi pateicīga – sirds!
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Bieriņa fonda apbalvojums
Selgai Apsei

JURIS ZOMMERS,

JBPF valdes priekšsēdis

Pirmo Bieriņa fonda (JBPF)
balvu saņēma Vizma Maksiņa
1997. gadā. Tad katru gadu balva
tiek piešķirta tādiem izciliem
kultūras darbiniekiem kā Jurim
Dreifeldam, Valteram Nollendorfam, Baibai Bredovskai, pagājušā gadā Krisītei Skarei. Šogad
balvu saņem Selga Apse.
Jānis Bieriņš (1908-1987) dzīvoja Hamitonā (Ontario), bija
žurnāla Jaunā Gaita galvenā redaktora Laimoņa Zandberga
vietnieks. No J.B. testamenta līdzekļiem, kuŗus tagad apsaimnieko Latviešu fonds, katru gadu
pasniedzam atzinības balvu $1000
apmērā. Šogad balva piešķirta
Selgai Apsei!
Sveika, Selga! Nedejo! Piestāj
mazliet un pastāsti kaut ko par
savu dzīvi un darbību!
Kad, kur un kā viedojusies
tava personīgā dzīve?
Esmu dzimusi Toronto, biju jaunākā no piecām meitām. Mājās
runājām tikai latviski, un mani
veda uz tautasdejām, uz latviešu
skolu, vasarās uz latviešu nometni.
Savā brīvajā laikā biju aizrāvusies
ar baletu gan kā dejotāja, gan kā
skatītāja. Bērnībā dejoju krusttēva Ziga Miezīša vadītajā Diždancī, studiju gados sāku dejot
Daugaviņā. Drīz pēc tam kļuvu
par tās vadītāju, ko jau daru
tagad vairāk nekā 20 gadus.
Pastāsti par savu darbību tautasdeju nozarē!
Topošiem Dziesmu uun Deju
svētkiem Toronto darbojos gan
Rīcības komitejā, gan vicepriekšsēdes lomā, gan arī kā tautasdeju
nozares vadītāja. Tautasdeju nozare ir atbildīga par trim koncertiem svētkos: tautasdeju lieluzvedums, jaundeju skate, un viesu
grupas TDA Līgo koncerts. TDA
Līgo, protams, paši veido savu
koncertu, mēs kā producenti gādājam par adminitrātīviem darbiem. Jaundeju skatei mēs aicinām choreografus un grupas piedalīties. Mēs izstrādājam skates
noteikumus un rīkojam apbalvošanu.
Jāplāno dienas un koncerta norises, kā arī, protams, visus administrātīvos darbus. Sanāk, ka pie
Tautasdeju lieluzveduma ir visvairāk darba, jo mēs izvēlamies
repertuāru, programmas secību,

saliekam deju grīdas zīmējumus,
koordinējam dekorācijas un mūzikas izpildītājus, veidojam choreografijas ievadam un finālam,
vadām mēģinājumus. Protams,
arī visus administrātīvos darbus.
Man ir milzu liels prieks, ka
nozares dalībnieki visi ir čakli
darba darītāji, kas izjūt lielu mī-

bija radījušas personas, kuŗas
palīdzēja uzturēt latviešu deju
tradicijas trimdā.
Piedzīvojums bija vienreizējs!
Mums visiem tas bija ļoti emocionāls pārdzīvojums, un tāpēc
arī domāju, ka dejotāju skaits uz
gaidāmajiem Kanadas svētkiem
ir tik liels – visi vēlās vēlreiz pie-

LAIKA
Mākslas kalendārs

2019
«MANA SKAISTĀ LATVIJA»

Šis kalendārs ir
redakcijas velte
Latvijas Simtgadei
Dāvājiet to arī saviem cittautu draugiem –
lai viņi iepazīst mūsu skaisto Tēvzemi!

Attēlos dabas foto no visiem
Latvijas novadiem.
Foto autors Imants Urtāns.

Selga Apse ar ģimeni

lestību pret latviešu deju.
Mūsu izaicinājums šajos svētkos
ir milzu lielais dalībnieku skaits.
Pieļauju, ka skaits vēl nedaudz
mainīsies, bet šobrīd dejos 2,5 reizes vairāk dejotāju nekā iepriekšējos svētkos Kanadā. Dejotāju
skaits no Kanadas un ASV nav
daudz mainījies, pieaugums ir latvieši no visām pasaules malām:
Latvijas, Austrālijas, Somijas, Šveices, Vācijas, Lielbritanijas, Īrijas...
Kā tu raksturotu šīgada Latvijas Dziesmu svētku darbību
Rīgā un savu lomu tajā?
Latvijas Dziemu svētkos man
bija tas gods būt par lieluzveduma
„Māras zeme” virsvadītāju. Deju
kollāžai „Saved tos mājā pie
Daugavas krastiem” veidoju dejas grīdas zīmējumus un vadīju
mēģinājumus.
Šis bija vēsturisks notikums, jo
pirmo reizi dejā piedalījās tikai
diasporas deju grupas, kopā 29
deju kopas dažādos vecumos.
Pati deja arī bija unikāla, jo tā
bija kollāža ar diasporas dejām
no Kanadas (Zigurds Miezītis)
ASV (Lidija Ābotiņa), un Austrālijas (Skaidrīte Dariusa).Tās

dzīvot šīs pozitīvās emocijas!
Man pašai tas bija gods, ko ne
mūžam nebiju gaidījusi, un ļoti
ceru, ka spēju parādīt, cik liela ir
mūsu mīlestība pret Latviju un
latviešu deju arī tiem latviešiem,
kuŗi dzīvo ārpus Latvijas.
Kādi būtu tavi ieteikumi par
dzīvi Kanadā un pasaulē ārpus
Latvijas?
Pasaules latvieši ir dažādi –
tādi, kas nesen izbraukuši no Latvijas, un ir arī tādi, kuŗi dzimuši
ārzemēs. Daugaviņā vairums dejotāju ir dzimuši Kanadā, un
viņu vecāki arī ir dzimuši Kanadā. Tas, ka tik daudz jauniešu
vēl grib dejot, vēl grib uzturēt
savu latvietību, ir fantastiski! Tas
nav visai viegli darāms vidē, kur
vissapkārt viss notiek angliski.
Lepojos par saviem jauniešiem!
Pati neesmu dzīvojusi Latvijā.
Visu mūžu Toronto. Dzīve un
darbs ir Kanadā, sirds un dvēsele
Latvijā!!!
Aplaudēsim Selgai Apsei! Viņa
saņem 2018. gada balvu. Tūlīt
jāsāk domāt par 2019. gada
Bieriņa fonda balvu. Sūtiet
savus ieteikumus. Gaidīsim!

Kalendārus var iegādāties par USD 20,–
plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz
"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW,
Largo, FL33770
2019. gada kalendārs: ........... gab.
Piesūtīšana: ASV – US $23,00 tai skaitā pasta izdevumi
Ārpus ASV – par pirmo US $23,50 (NB! Maksa ASV dolaros)
tai skaitā pasta izdevumi
Kopā...............................

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

Vārds, uzvārds ..........................................................................
Adrese .......................................................................................
....................................................................................................
Tālr.: ................................. E-pasts .........................................

Kalendāra izdošanu atbalsta

CIK SPĒDAMS, LASI GRĀMATAS

ILZE ŠĪMANE
2008. gada novembrī, pieminot Zentas Mauriņas 30. nāves
gadadienu, Dzintara un Birutas
Abulu mājās, pie zilu sveču liesmām – (zila bija Mauriņas mīļākā krāsa), namamātes sarūpēto
liepziedu tēju malkojot un cienījamās autores darbu lasījumus
16 sapulcējušamies grāmatu cienītājiem klausoties, tapa Kalamazū literārā grupa. Vadība tad
un tagad un arī turpmāk bija, ir
un ar pateicību būs Birutas
Abulas ziņā. Svinamo 10 gadu
gaitā dalībnieku pašu izmeklēto
autoru grāmatu klāsts ir plašs.
Lasīti, minot tikai dažus, ir
klasiķi J. Janševskis („Mežvidus
ļaudis”), Aleksandrs Grīns („„Dvēseļu putenis”), A. Brigadere („Dievs,

Kalamazū latviešu literārā grupa atzīmē 10 gadus
Daba, Darbs”), J. Jaunsudrabiņš
(„Baltā grāmata” un „Aija”), kā
arī par viņiem gados jaunākie
Anšlavs Eglītis, Jānis Klīdzējs,
Gunars Janovskis, Aida Niedra,
Alfreds Dziļums. Kad ar 2009.
gadu radās iespēja saņemt visjaunāko literātūru no Latvijas,
tajā iekļaujot serijas MĒS XX
GADSIMTS darbus, klāsts brieda briedumā. Atzīmējot tikai
dažus, bija iespēja iepazīties ar
Vizmu Belšēvicu (Billes triloģija),
Z. Skujiņu, N. Ikstenu, I. Baueri
M. Zālīti, G. Repši L. Muktupāvelu-Kotu, A. Manfeldi. Pārrunas un vērtējumi vēlās kā
Niagaras ūdenskritums un zelta Uzņēmumā 1. rindā no kreisās: Biruta Abula, Ligita Samsone, Uldis
graudu birums pildīja prātus un Šmidchens, Larisa Roziņa. 2. rindā no kreisās.: Jana Cāzere, Gunta
domas. Kā jauku pārsteigumu Turka, Viktorija Gilbert, Vilma Bolšteina, Ilze Šīmane, Dzintars Abuls

grupas vadītaja B. Abula savās
mājās bija uzaicinājusi literātūrzinātnieci Dr. Ausmu Cimdiņu ar
stāstījumu par Zentu Mauriņu un
Vairu Vīķi-Freibergu. Par Ievas
Lešinskas grāmatu par viņas tēvu
Imantu Lešinski pārrunās piedalīties solījis bij. PBLA priekšsēdis
Jānis Kukainis. Bez prozas darbu
lasīšanas, grupas vadītāja parūpējas arī par dzejas lasījumiem,
katram dalībniekam izvēloties sev
vistīkamāko dzejoli. Dalībnieku
sastāvs mainās un aug. Literārārā
grupa satiekas vienreiz mēnesī
kādā privātā mājā. Domu pārmaiņa par lasīto rit kā dzija
vērpjamā ratiņā, kļūdama par
gara dāvanu kamolu. Lai paldies
Birutai Abulai!

LAIKS

4

2018. gada 15. decembris – 21. decembris

“Kas tik traks un neparedzēts notika ar Brīvo Latviju?”
Šo vēstuli, ko uzrakstījis mūsu
ilggadīgais kollēga, lasītāju respektētais grāmatu apskatnieks
Eduards Silkalns, ar viņa laipnu
atļauju kopā ar savu atbildi publicēju. Jums, cienījamie lasītāji, ir
jāzina, kas tad notika un kā.
“Mīļā Ligita!
Vēl nebiju atguvies no šoka par
manis ilgus gadus (1954 ‒ apm.
2005) pierakstītā Austrālijas Latvieša noiešanu par burbuli, kad
skatos, ka līdzīgs liktenis sagaida
Brīvo Latviju (BL). BL priekšteci
Latviju atceros no laikiem, kad
Tu pat vēl dzimusi nebiji. Kad
1950. gadā ierados Austrālijā 12
gadu vecumā, mans tēvs sāka
abonēt Vācijā iznākošo Latviju ar
„parasto” (t. i. kuģa) pastu, jo
maniem vecākiem, svešā zemē
nokļuvušiem, dzīve bija jāsāk
tikpat kā no jauna, un gaisa pasts
toreiz šķita ļoti dārgs, to tēvs
nevarēja atļauties. Avīze bija ceļā
kādas nedēļas sešas, bet tolaik jau
laiks uz priekšu nesteidzās tik
traki kā tagad. Atceros, kā 1950. ‒
51. gadā ar milzu interesi turpinājumos lasīju avīzē nodrukāto
Agatas Kristi romānu „Kuŗš vainīgs?”. Vēlāk par manu „pirmo
avīzi” kļuva Austrālijas Latvietis ,
bet arī tad vēl Latvija no redzesloka nepazuda. Pat ja ar viņiem
nebija ciešas saskarsmes, atceros
visus redaktorus. Oskars Kalējs,
kad ciemojos Eitīnā, reiz gluži
nopietni sabāra, ka neesmu paņēmis līdzi kādu manuskriptu,
jo, redakcijā iegriežoties, taču
arvien paņemot ko līdzi. Minsteres gados uzņēmu skolā ciemos Pāvilu Klānu un biju skolotājs Ingeborgas (?) Levitas meitai.
Ervīns Grīns, rakstot vēstules
Selgai (Eduarda dzīvesbiedre,
dzejniece ar literāro pseudonimu
Karmena Kurzemniece. – L.K.)
no Stokholmas, mēdza viņu pagodināt ar titulējumu Latvian
Poet. Pārnakšņodams dormitorijā (guļamtelpa klosterī. – L.K..),

Baltiešu studentu mītnē Annabergā, klausījos, kā otras Brīvās
Latvijas priekšteces ‒ Londonas
Avīzes redaktors Jānis Andrups
strīdas ar citu nakšņotāju par to,
vai dzīvniekiem ir dvēsele.
Ligita, Tu gadu gaitā būsi iepazinusi manu alerģiju, pat aversiju pret visu mechanisko, technisko, elektronisko, digitālo un
tml. Es katēgoriski atsakos no
Jaunā gada rakstīt jaunmodīgajai Brīvajai Latvijai un, protams, dabūšu iztikt arī bez tās
lasīšanas. Paliek jautājums, ko
darīt ar Laiku. Ja nu Tu ļoti vēlētos, varētu Laikam vēl kādu
laika strēķīti turpināt rakstīt, bet
es nebūtu nelaimīgs, pametot arī
Laiku.
Draudzībā –
Eduards Silkalns”
Mīļais Eduard!
Cienījamie un uzticīgie
Brīvās Latvijas lasītāji!
Raudzīšu atbildēt lietišķi, stingri ievērojot notikumu chronoloģiju un faktus. Tātad – pirms
nedaudz vairāk nekā gada, 2017.
gada 28.–29. oktobrī ikgadējā
sēdē tikās BLIK (Brīvās Latvijas
izdevēju kopas) pārstāvji. Kā
allaž, sestdienu redakcijā, bet
svētdienu “slēgtā sēdē” viesnīcā
“Radi un draugi”. (Ne man spriest,
vai uz šo sēdi dalībnieki ieradās
ar BL abonentu naudas “segumu”,
vai uz sava rēķina.) Slēgtās sēdēs
ik gadu tiek pieņemts nākamā
gada budžets un redakcijai tiek
ziņots, ka darbs jāturpina līdzšinējā formātā. Budžetā, kā jau
tas klājas, tiek iezīmētas arī gluži
konkrētas naudas summas, kas
katrai no BLIK dalībvalstīm –
Anglijai, Vācijai un Zviedrijai
jānodrošina, lai avīze turpinātu
iznākt. 2018. gada aprīlī pēc
nopietnas mediju konferences
tajos pašos “Rados un Draugos”
BLIK priekšsēdis Aivars Sinka,
klātesot pārstāvei no Zviedrijas
Ievai Reinei, man, mutiski aplie-

siālais. Proti, kopš Zviedrijas pārstāvju vidū BLIK nav Noldis
Millers, Mudīte Hogland-Krasta,
Andrejs Leimanis, bet pārstāvību
vada Juris Rozītis, sadarbība nav
sekmējusies. Kā man zināms,
Zviedrija nepilda arī tās finanšu
saistības, ko uzņēmusies vēl 2017.
gada rudens BLIK sēdē, konkrēti
– apstiprinot, ka Zviedrijas daļa
2018.gada budžetā būs EUR
13 744,-, bet līdz šim iemaksāta
vien puse… Turklāt kritiku neiztur 2015. gada Juŗa Rozīša parakstītā LZA vēstule ar norādi
“redakcijai(!) izstrādāt izdošanas
plānu”. Tas taču izdevēju darbs,
līdz ar avīzes reklamēšanas, izplatīšanas, investīciju u.c. pienākumiem. Redakcija rūpējas par
saturu, un acīmredzot dara to
labi (ņemot vērā finanšu iespējas), par ko liecina lasītāju pozitīvās atsauksmes, PBLA un Ārlietu ministrijas Atzinības raksti
un galu galā arī Atzinības krusts
man, kas piešķirts tieši par darbu
trimdas avīzēs. Vēlos piezīmēt,
ka pēdējos gados, darbojoties grāmatizdošanas jomā, esmu ieguldījusi līdzekļus redakcijas pilnvērtīgas darbības nodrošināšanā,
kā, piemēram, datortehnikas atjaunošanā, redakcijas darbinieku
veselības apdrošināšanā, transporta un redakcijas aprīkojuma
nodrošināšanā. Atgādināšu, ka,
pārņemot redakcijas darbu 2008.
gadā, izdevumu tāmi samazināju
par 21%. (..) Joprojām neesmu saņēmusi pavisam konkrētu BLIK
darbības plānu, noslēdzot šo
posmu BL darbībā. Kā arī nav
nekādas reakcijas attiecībā uz
saikni ar avīzi Laiks, kas turpina
iznākt arī pēc 2019. gada 1. janvāŗa. Godātie izdevēji! Vai šie nav
jautājumi, ko derēja izrunāt aci
pret aci ikgadējā izdevēju sēdē?
Bet tāda nav notikusi. Jūtos atstāta viena cīnītāja ar nenokārtotām finanšu saistībām. Pat nepieļauju domu, ka trimdas organizācijas mani, kā Latvijā saka,

“uzmetīs”, taču kļūstu bažīga.”
Jūs neticēsiet! – uz šo vēstuli
man atbildēja viena vienīgā –
Sarmīte Janovska. Kā man zināms, par notiekošo nav pat informēta arī avīzes Laiks izdevēja
Dace Rudzīte, ar ko redakciju un
BLIK saista trīspušu līgums.
Runājot par Laiku – vairāki BL
abonenti ir atsaukušies piedāvājumam turpmāk saņemt šo avīzi,
kas turpinās iznākt papīra formātā, tādējādi paliekot par “pēdējo mohikāni” specifiskajā trimdas avīžniecībā, kas dokumentē,
analizē, komentē un informē par
to, kas notiek diasporas dzīvē.
Redakcija ir apņēmusies turpināt
BL digitālo versiju, kuŗas pasūtinātāju skaits, kā varat iedomāties, ir neliels. Kas vairs domās
par t. s. veco trimdu, kas ar saviem abonementiem un ziedojumiem gaŗus gadus nodrošinājusi savus preses izdevumus!?
Sirdi silda, bet diemžēl maz
palīdz ELA priekšsēža Kristapa
Graša vairākkārt un publiski
teiktais – “nekad trimdas prese
nav bijusi tik augstā profesionālā
līmenī, un nekad tai nav bijusi tik
maza lasītāju auditorija.” Ir nācies
dzirdēt – “kam gan vajadzīga
avīze, kuŗai tik mazs abonentu
skaits”. Mana atbilde: pēc šādas
loģikas, tie “vērtīgākie” preses
izdevumi ir, piemēram, “Privātā
Dzīve” un “Kas jauns”.
Ne jau BL “gadījums” ir kas
sevišķi oriģināls – nebūt! Vismaz
Latvijā retam vien ir noslēpums,
ka tiek pārdota viesnīca “Radi un
Draugi”. “Noslēpums” jau raisījis
minējumus un intrigas, un es
bieži, bieži atminos leģendāro
Ādolfu Sīli, kas izloloja šo patiesi
vērtīgo namu un allaž bija atsaucīgs arī BL atbalstam, jebšu,
būdams ļoti praktisks un arī
veiksmīgs uzņēmējs, uzskatīja,
ka savs rupors trimdai, jaunai un
vecai, ir gluži vienkārši nepieciešams.
Cieņā – Jūsu Ligita Kovtuna”

Ksenofobijas neglītā seja

KĀRLIS
STREIPS
Gaŗākās debates 13. Saeimā,
kuŗa ievēlēta pirms diviem mēnešiem, notika pagājušajā ceturtdienā, kad deputāti apsprieda rezolūciju, kuŗa aicināja
Latvijas valdību nepievienoties
Apvienoto Nāciju organizācijas
(ANO) globālajam līgumam par
migrācijas lietām. Par nepievienošanos nobalsoja 43 deputāti no Nacionālās apvienības
(NA), Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS), Jaunās konservātīvās partijas (JKP) un partijas KPV LV, savukārt pret to
balsoja 31 deputāts no apvienības Attīstībai/Par (A/P), Jaunās Vienotības (JV) un Saskaņas. Deviņi deputāti nebalsoja
vispār.
RīgaTV24 raidījumā „Preses
klubs“ JKP deputāts Tālis Linkaitis žēlojās, ka ANO līguma
teksts latviešu valodā esot bijis
pieejams tikai pāris dienas
pirms balsojuma. Tādā gadījumā jautājums ir par to, kāpēc

cināja, ka 2019. gadā BL iznāks,
taču tikai digitāli. Pēc pāris mēnešiem, 2018. gada jūnijā saņēmu
A. Sinkas parakstītu vēstuli, kuŗā
teikts: „BLIK, pamatojoties uz
2012. gada 1. janvārī parakstītā
līguma 4.2. apakšpunktu (..)
sniedz brīdinājumu par līguma
pārtraukšanu finansiālu apsvērumu dēļ. Līdz ar to Brīvās Latvijas pēdējam numuram šādā
formātā (izcēlums mans. – L.K.)
jāiznāk 2018. gada decembŗa
beigās.”
Piebildīšu, ka mūsu līgums
paredz noteiktas financiālas saistības, kas netika izpildītas. Vēl
pēc mēneša – jūlijā – ar BLIK
vadītāja akceptu iesniedzu projektu SIF (Sabiedrības integrācijas fondā), un projekts guva
atbalstu 7904,53 eiro apmērā.
Projekta norises laiks (tātad periods, kuŗā BL jāiznāk, plīst vai
lūst!) – no 2018. gada 1. augusta
līdz 2019. gada 1. februārim.
Septembŗa beigās telefonsarunā
A. Sinka paziņo, ka … līdz ar
gadumiju BLIK tiek likvidēts,
tātad avīzei Brīvā Latvija ar
izdevējorganizāciju vairs nebūs
nekāda sakara! Vēl vairāk – par
minēto faktu redakcija joprojām
nav saņēmusi rakstisku, noformētu dokumentu.
Klusēšana ir vismaz mulsinoša,
ja ne destruktīva, tāpēc š. g. 2. novembrī rakstu izdevējiem, 10 pēc
skaita, esošajiem un bijušajiem, kā
arī kooptētajiem, vēstuli, ko citēšu:
“Ir 2. novembris, un BL izdevēji joprojām nav nokārtojuši
savas finansiālās saistības. Īstenībā – arī morālās. (..) Vienlaikus
vēlos pateikt lielu paldies par
piedalīšanos BL finansēšanā LNPL,
DV fondam un viesnīcai “Radi
un Draugi”, Vācijas Latviešu kopienai, Aivaram, Ilzei personīgi.
It kā jau jāteic paldies arī Zviedrijas pārstāvjiem, bet šis “paldies”
gan būtu liekuļots. Un te nonāku
pie minētā morālā aspekta, kas
mani sāpina ne mazāk kā finan-

deputāti neatlika balsojumu, lai
varētu attiecīgo dokumentu izpētīt visos sīkumos? Tā vietā
minētās sēdes laikā it īpaši no
NA nāca dažādi visnotaļ apšaubāmi, lai neteiktu melīgi apgalvojumi par līguma būtību,
tostarp apgalvojot, ka tas varētu
būt slepeni obligāts, lai gan
patiesībā tas ir tikai un vienīgi
rekomendējošs. Lietas būtība ir
tāda, ka ANO līgumā ir paredzētas starptautiskas sarunas par
to, kā turpmāk rēgulēt migrācijas jautājumus. Latvija nav
vienīgā valsts, kuŗai šajā ziņā ir
bijusi noraidoša pozicija. Tāda
arī ir bijusi tā dēvētajām Višegradas valstīm Viduseiropā.
Taču mūsu valsts ir vienīgā šajā
ģeografiskajā rajonā, kuŗa tā ir
lēmusi. Gan Igaunija, gan arī
Lietuva nolēma līgumam tomēr
pievienoties. Un tāpēc ir vērts
apsvērt, kāpēc mūsu „gudrās
galvas“ tomēr nolēma pateikt nē.
Pirmkārt, manā uztverē nav

absolūti nekādas jēgas nepiedalīties sarunā par migrācijas
tālāko attīstību Eiropā, ja arī
atsevišķi polītiķi tajā saskata
briesmas. Ja gadījumā no patlaban rekomendējošā līguma izrietēs obligātas vai pusobligātas
prasības, vai būs jēdzīgi Latvijai
atteikties no to apspriešanas?
Nebūs! Ir tiesa, ka savulaik
mūsu valstij vairāk vai mazāk
tika uzspiesta piedalīšanās Eiropas Savienības bēgļu pārdales
programmā, taču fakts ir tāds,
ka bēgļu, kuŗi šajā kontekstā
ieradās Latvijā, bija ļoti maz,
turklāt visi bez izņēmuma, statusu saņēmuši, šie cilvēki ir
pārcēlušies uz citām valstīm,
kuŗas ir turīgākas un kur, iespējams, attieksme pret migrantiem ir pretimnākošāka nekā
Latvijā. Mūsu valstī arī ir cita
migrantu katēgorija, proti, cilvēki, kuŗi ir izmantojuši izdevību pret investīcijām Latvijas
tautsaimniecībā vai nekusta-

mos īpašumos saņemt uzturēšanās atļaujas. Vietām Latvijā ir
izveidojušās ķīniešu un citu
tautību mazas kopienas, un, cik
var spriest no intervijām medijos, tie vēlas šeit būt, ir gatavi
mācīties latviešu valodu.
Nepatikai pret migrantiem
mūsu valstī pamatā bieži vien ir
bailes par to, ka migranti varētu
būt „citādāki.“ Populisti sabiedrībai ir iestāstījuši, ka, reiz šeit
nokļuvuši, migranti no Tuvajiem Austrumiem tūdaļ sāks
veidot savas slēgtās musulmaņu
kopienas. Šī attieksme augstāko,
patiesībā – zemāko vilni sita
pirms pāris gadiem, kad kādā
piketā pret migrantiem vienai
sievietei rokās bija transparents
ar tekstu „Glābiet balto rasi!“
Līdzīga attieksme bijusi redzama arī citur. Ungārijā autoritārā
Viktora Orbana valdība visā
migrācijas krizē ir vainojusi
ungāru izcelsmes amerikāņu
miljardieri Džordžu Sorosu,

kuŗš pēdējo gadu laikā ir kļuvis
par ērtu jājamzirdziņu visvisādiem populistiem, tostarp
bieži vien arī antisemītiskā kontekstā. Gan „bailēm“ par balto rasi,
gan histērijai par migrantiem –
terroristiem pamatā tomēr ir
rasisms un ksenofobija.
Latvijas gadījumā jārunā arī
par faktu, ka bēgļu mūsu valstī
būtībā ir bijis ļoti maz, lai
neteiktu, ka tādu nav bijis vispār. Gandrīz bez izņēmuma, tie,
kuŗi patlaban lasa šīs rindas
Laikā vai Brīvajā Latvijā, vai nu
paši kādreiz bija bēgļi Otrā pasaules kaŗa laikā, ir šo bēgļu
pēcteči, vai arī no Latvijas ir
emigrējuši pēdējā laikā. Vērts
konstatēt, ka pēdējās grupas
gadījumā absolūti visi migranti
no mūsu valsts ir bijuši tā
dēvētie ekonomiskie migranti,
kuŗi uz Lielbritaniju un citām
Eiropas valstīm ir pārcēlušies
darba nolūkos.
(Turpināts 7. lpp.)
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„Latvija ir mana dvēseliskā māja”

Mūziķis un sabiedriskais darbinieks Armands Birkens intervijā Ligitai Kovtunai
Valstssvētku priekšnoskaņās
14. novembŗa vakarā, Rīgas
Jaunās Ģertrūdes baznīcas
priekšā jau labu pusstundu
pirms koncerta, kuŗā dziedāji
tu, Lorija (Vuda Cinkusa) un
Ieva Akuratere, pulcējās ļoti
daudz ļaužu – te satiku tautiešus no Eiropas un Amerikas, un tālās Austrālijas, kas
devās uz koncertu pārpildītā
baznīcā. Jums skanēja lieliski!
Cilvēki negribēja šķirties, un
īpašas izjūtas pārņēma brīdī,
kad visi kopā dziedājām
„Saldu dusu visiem maziem
latvju bērniem...”. Vai tu arī
tobrīd atminējies mūsu mīļo
Albertu Legzdiņu?
Protams! Koncerts patiešām
bija burvīgs, neaizmirstams!
Man personīgi – trīskārši svētki.
Pirmām kārtām – būt Latvijā
man vienmēr ir svētki, tā gada
patīkamākais notikums. Šoreiz
klāt vēl Latvijas Simtgade. Tas
nu tiešām notiek vienreiz cilvēka mūžā, un tas ir visu mūsu,
latviešu, kas šo brīdi piedzīvojām, mūža lielākais notikums. Un vēl – man tika dota
iespēja mūzicēt kopā ar izciliem, mīļiem, tuviem cilvēkiem
– Loriju un Ievu. Ar Ievu
Akurateri pirmoreiz dziedāju
kopā divos koncertos 1990.
gadā, sešus mēnešus pēc tam,
kad Čikāgas Piecīši pirmo reizi
bija Latvijā leģendārajā Mežaparka koncertā. Tolaik biju
saņēmis uzaicinājumu dziedāt
solokoncertus Latvijā, kam gan
piekritu tikai tad, ja kopā ar
Ievu. Rīgas Lielajā ģildē bija
„izpārdots” koncerts, un mēs
piekritām nodziedāt vēl vienu
– Mazajā ģildē. Un nu, pēc 28
gadiem, Latvijas Simtgadē, mēs
atkal bijām uz vienas skatuves
– minētajā Jaunās Ģertrūdes
baznīcā un Rīgas Latviešu biedrības namā. Un atkal abi koncerti izpārdoti. Turklāt vēl dziedāju divos „dižkoncertos” –
Arēnā Rīga un pie Gaismas pils,
kur kāpu uz skatuves kopā ar
labākajiem Latvijas mūziķiem.
Pacilājoši, mīļi, joprojām peldu
šai straumē... Patiešām, ar
asarām acīs joprojām atceros
tās tikšanās pēc koncertiem,
sarunas ar radiem, draugiem,
mana mūzikālā snieguma cienītājiem Tēvzemē. Tādu mīlestības devu nebiju saņēmis gadiem, gadiem ilgi... Īpaši aizkustināts biju brīžos pēc lielajiem koncertiem, kad nāca klāt
jauni cilvēki, vēloties ar mani
kopā nofotografēties. Vai tiešām
viņi mani zina?! 1400 cilvēku
lielais koris aplaudēja, kad producents mēģinājumā pateica:
„No Čikāgas ir ieradies Armands Birkens!” Vai tiešām tas
notika ar mani?! Tādu dvēselisko baudu neatminos piedzīvojis.
Nu, jāteic, nebija vai neviena Latvijas medija, kas tevi
neaicināja uz sarunu, ieskaitot
pavāršovu TV24 ar Roberto
Meloni. Kā tu tajā juties?
Paldies Dievam, tajā biju
kopā ar Loriju, kuŗa virtuvē ir
zinīga un veikla... Pats protu,
piemēram, uzvārīt makaronus
un olas. Vairāk tā īsti neko.

Tev uzticēja apmaisīt to, kas
pannā, un, protams, uzdziedāt.
Nu jā, es tur biju skaistuma
pēc. Lorijas gatavotie vistas
šķiņķīši ar dārzeņiem un ķiplokiem izdevās patiešām lieliski.
Galvenais bija piedzīvojums
kopā ar dzirkstošo Roberto, ar
viņu savulaik biju ticies kādā
Latvijas radioraidījumā. Bet kas
attiecas uz presi un raidīju-

Koncertā skanēja arī dziesma ar taviem vārdiem, kuŗā tu
vienkārši saki – „es dzīvot
negribu bez Latvijas”...
Tajā ir nosauktas vēl dažas
būtiskas lietas, bez kuŗām es
dzīvot negribu, – es negribu, jo
nevaru, – bez dziesmas, bez
mākslas, bez dejas un dzejas,
bez pastaigas ar sarunām, bez
draugiem un – bez Latvijas. Šo
dziesmu sarakstīju, kad mani

viņam vienmēr galvā bija kāds
plāns. Alberts nekad nedzīvoja
bez mērķiem, tuvākiem un
tālākiem. Tas viņu uzturēja, tā
bija viņa personības daļa. Es
zinu, cik ļoti Alberts gribēja uz
Latviju, ne tikai Simtgadē, –
vienmēr. Arī uz Eslingenu, kad
tur notika lielie svētki. Bija gatavs saraksts ar jaunām dziesmām, kas vēl jāieraksta. Un viss
pārtrūka... Es arī joprojām

Armands dzied koncertā “Mīlestības vārdā. 18+” pie Gaismas pils Rīgā, 19. novembrī. Honorāru par
priekšnesumu šai koncertā mūziķis nolēmis ziedot labdarībai

Katram dedzīgam un patriotiskam latvietim ir jādara kaut kas savas
valsts labā, un es redzu un zinu, ka tādu cilvēku, kas dara, ir daudz.
Lai viņu kļūst vairāk, arvien vairāk! Un šie cilvēki ir pelnījuši
sabiedrības atbalstu un novērtējumu – arī tāds mans novēlējums.
miem, neatceros, ka jel kādreiz
mūžā būtu tik daudz uzstājies.
Protams, esmu priecīgs par uzmanību un par iespēju izteikties.
Kāds bija pats raksturīgākais
jautājums, uz ko tev nācās
atbildēt?
Ko es novēlu Latvijai. Es
atbildēju – lai latvieši nebūtu
vienaldzīgi. Pēc manas pārliecības, vienaldzība ir nāve, beigas, gan valstij, gan cilvēkam.
Laikā taču tika publicēts mans
dzejolis „Man ir vienalga” pirms
pāris gadiem – tātad jums
redakcijā arī tas likās svarīgi?
Tas bija mans pirmais dzejolis,
un tas „uzrakstījās” tāpēc, ka
izjutu vienaldzību kā problēmu. Un vēl es Latvijai novēlu
labākus polītiķus, tādus, kuŗi
(„pārmaiņas pēc”!) gatavi strādāt valsts labā. To novēlu no
visiem savas sirds dziļumiem.
Novēlu arī Latvijai tādus valdības pārstāvjus, kam sava
valsts un sava Rīga ir pirmajā
vietā, kas tiem tiešām ir „svēts
mantojums”, par ko „galva jānoliek”. Katram dedzīgam un
patriotiskam latvietim ir jādara
kaut kas savas valsts labā, un es
redzu un zinu, ka tādu cilvēku,
kas dara, ir daudz. Lai viņu
kļūst vairāk, arvien vairāk! Un
šie cilvēki ir pelnījuši sabiedrības
atbalstu un novērtējumu – arī
tāds mans novēlējums.

Armands kopā ar Loriju

pavasarī aicināja par „mūzikālo
viesi” gaidu un skautu salidojumā Čikāgā. Izraudzījos zināmo „Pazudušo dēlu” un gribēju nodziedāt kaut ko jaunu.
Tā tapa šī dziesma, kas manā
galvā „rosījās” jau kādu laiku,
vismaz gadu. Iepriekšējā vakarā
pirms koncerta tā „uzrakstījās”
vienā rāvienā, vārdi izbira kā
zirņi... Kā šodien atceros, 11.
maija vakarā. Aizvadītā gada
laikā biju daudz domājis par
dzīvi, par to, kā aiztek mūžs un
kā Mūžībā aiziet tik daudz man
tuvu cilvēku. Tu pieminēji
Albertu. Viņu pazinu vairāk
nekā 50 gadus un zināju, ka

gribu padziedāt, pastaigāt pa
Latvijas laukiem, parunāties ar
cilvēkiem par dvēseliskām
lietām.
Vai tev ir sajūta, ka lielā
interese par tavu personu un
klātbūtni Latvijas svētkos saistās arī ar tām sajūtām, kas
latviešiem bija 1989. gada vasarā Mežaparkā? Man šķiet, ka
šobrīd tās ir uzviļņojušas ar
jaunu spēku.
Jā, noteikti! 18. novembrī es
liku ziedus pie Brīvības pieminekļa, un, kad mēģināju tos
nolikt un vienlaikus nofotografēt, pie manis pienāca kāds
kungs, kas piedāvājās palīdzēt

un arī atminējās Mežaparku. Šis
Latvijai īpašais laiks ir cilvēkiem
spilgtā atmiņā, un atmiņas uzjundī brīžos, kad valstī notiek
būtiski pavērsieni. Tā tas tagad
ir, un cilvēku sirdīs patriotisms
ir dzīvs. Emocionālā atmiņa
viņus aizved uz tiem laikiem,
kad patriotisms sita augstāko
vilni, un man ir milzīgs gandarījums, ka Latvijas cilvēku
sirdīs tas saistās arī ar Čikāgas
Piecīšiem.
„Pēdējais „piecītis”” – tāds
nosaukums dots intervijai ar
Armandu žurnālā Ieva. Piedāvājam kādu būtisku citātu no šīs
intervijas.
„Tagad vairāk pievērsīšu uzmanību sev. To neesmu darījis
gadiem. Nemaz jau nerunājot
par vecākiem, ļoti daudz laika
esmu ieguldījis latviešu biedrībā Čikāgā, tāpat Čikāgas latviešu organizāciju apvienībā un
citur. Tagad mainīšu savas prioritātes. Kad no Latvijas atgriezīšos mājās, man ir jākārto sava
dzīve, tās nākamais posms.
Jāsakārto personīgā dzīve, esmu
par 40 gadiem atpalicis no
plāna. Maniem draugiem jau ir
mazbērni, man nekā nav. Nav
pat īstas draudzenes, kur nu vēl
sievas. Es par to neraudu un
nesūdzos, bet tas ir jārisina.
Tagad sāku dzīvi savest kārtībā,
jo dzīvot vienam nav labi.
Vajadzīgs kāds, kas nāk līdzi.
Bet es vismaz neesmu nelaimīgi
apprecējies. (..).
Mani vecāki bija dedzīgi
latvieši, un mēs gājām uz daudziem sarīkojumiem. Manu vecāku paaudze, kas pēc kaŗa
izbēga no Latvijas, svešumā
turējās kopā. Svinēja Lāčplēšu
dienu, Kalpaka piemiņas dienu,
bet 18. novembŗis bija īpašs.
Vienu lietu, puika būdams, iegaumēju spilgti. Bija dažādi
runātāji, un no tām runām es
atceros frazi: „Kad Latvija reiz
atkal brīva būs...” Tolaik Latvija
ne vien nebija brīva, bet bija
visdrūmākajā veidā okupēta!
(..)
Es pats vadu Čikāgas latviešu
biedrību un pēdējos gados
esmu iesaistījies 18. novembŗa
sarīkojumu organizēšanā. Latvija vairs nav okupēta, un
cilvēki vairs negrib stīvos veco
laiku svinīgos aktus. Pēdējos
gados tie akti bieži vien līdzinājās bērēm – melnas sienas un
Latvijas karogs vertikāli uz tā
melnā fona, kā sēru lentes ap
karogu. Runātāju tribīnei ziedu
kompozīcija kā bēru kroņi,
pietrūka tikai zārka priekšā.
Mēs tur uzvedāmies, it kā kāds
būtu nomiris. Un šogad mēs
Čikāgā uzklausījām, ka cilvēki
uz Latvijas Simtgadi grib balli.
Darīsim kaut ko priecīgu! Un
mēs sarīkojām balli. (..)
Latvija ir mana dvēseliskā
māja. Amerika ir mana dzimtā
zeme, esmu tur audzis un skolā
gājis, un šo zemi ļoti cienu un
mīlu. Bet, ja man būtu jāizvēlas
viena vai otra vieta, tā būtu
Latvija.
Taču šobrīd es to nevaru izdarīt, jo man jāpabeidz vairāki
darbi Amerikā. Pēc tam – liktenis rādīs.”
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LATVIJA 100 Minesotā

RITA DRONE
Pēdējos gados minesotieši bieži
un tiešām pamatoti ir lepojušies
ar ļoti rosīgu vietējās latviešu
sabiedrības darbību, un jāsaka,
tas attiecināms arī uz Latvijas
valsts Simtgades atzīmēšanu šeit.

priecājās gandrīz vai līdz rīta ausmai. Satikām tur sen neredzētus
un daudzus nekad neredzētus
tautiešus.
2018. gadā, sakarā ar LATVIJA
100, latviešiem te katru mēnesi

Draudzes koris G. Skujiņas vadībā un kokļu ansamblis Noras
Lund un Zintas Pones vadībā

Rīcības komiteja, ko izraudzīja
Minesotas latviešu organizāciju
apvienība (LOAM), gudri izdomāja Simtgadi sākt ar svinīgu
sarīkojumu/balli 2017. gada 18. novembrī. Sarīkojums izdevās lieliski – ieradās pāri par 350 viesiem, gan lieli, gan mazi, un visi

2018. gada 15. decembris – 21. decembris

bija iespēja piedalīties kādā ar
latvietību saistītā sarīkojumā, piemēram, varējām sacensties dažādās galda spēlēs; “apceļot Latviju”,
stāstot par savu dzimto vietu;
palīdzēt svinēt 50. jubileju mūsu
vietējai folkloras kopai Teiksma;
mācīties adīt latviešu cimdus;

baudīt latviešu filmas; klausīties
dažādu mūzikālo vienību sniegumus; svinēt “Jāņus pilsētā”; kopīgi
baudīt Latvijas Simtgadei veltīto
XXVI Vispārējo Dziesmu svētku
noslēguma koncerta pārraidi; piedalīties vai noskatīties volejbola
sacensības un pēc tām baudīt sadraudzību pie alus kausa “Utepils”
brūzī; izskriet/izbraukt ar riteni
Latvijas kontūru latviešu skolas
bērnu svētkos; kopīgi mācīties
dejot latviešu tautasdejas un
rotaļas; vai rādīt savu mākslu
foto izstādē latviešu draudzes
namā par tēmu “Mana Latvija”.
Šogad novembris šeit kļuva par
Latvijas Simtgades mēnesi:
No 1. līdz 30. novembrim Mineapoles publiskās bibliotēkas centrālās ieejas vitrīna lepojās ar lieliski izkārtotu latviešu grāmatu
klāstu.
8. novembrī Mineapoles bibliotēkā viesojās rakstniece Nora
Ikstena, lasot izvilkumus no
savas grāmatas “Soviet Milk”
(“Mātes piens” tulkojums).
10. novembrī rakstniece tikās
ar vietējo latviešu sabiedrību un
arī runāja par minēto grāmatu,
šoreiz, saprotams, latviski. Nora
Ikstena, kuŗas romāns 2018. gada
Londonas grāmatu izstādē iegu-

va milzīgu atzinību, laikam gan ir
pirmā no latviešu rakstniekiem,
kam laimējies iegūt tik plašu starptautisku ievērību (kā zināms,
viņas darbs “Mātes piens” patlaban tulkots 25 valodās).

Dejo mazais Pērkonītis, vadītāji Ingrīda Erdmane un Kaspars
Kalnītis

ĢEOPOLĪTIKA AMERIKAS
BIZNESMEŅIEM

SANDRA MILEVSKA

Vašingtonas pievārtē oktobŗa
beigās notikušās gadskārtējās
ASV uzņēmēju konkurētspējai
veltītās konferences (American
Society for Competitiveness) ietvaros sanāca arī blakus interešu
grupa – Makindera forums. Nosaukts par godu jēdziena „ģeopolītika” izdomātājam, anglim
Halfordam Makinderam, šogad
forums atzīmēja viņa grāmatas
„Demokratijas Ideāli un Realitāte“
(Democratic Ideals and Reality)
izdošanas simtgadi. Jau agrāk,
kopš 1904. gada Makinders pakāpeniski attīstīja un atkārtoti
technoloģiju izaugsmei pielāgoja,
savu galveno tēzi par apvienotās
Eiropas-Āzijas-Āfrikas lielās zemes masas centrālo nozīmi pasaules polītiskajos likteņos, jūras
pret zemes varu nemitīgās cīņas
kontekstā.
Makindera forums šogad pulcēja virkni akadēmiķu, kas izgaismoja viņa tēzes šodienas izpratni un nozīmi dažādos Eirāzijas reģionos – rietumu Balkānos, valstīs ap Melno jūru, Indijā
un ap Indijas okeānu, Arktikā,
Centrālāzijā un protams Ķīnā un
Dienvidķīnas jūrā. Referēja arī
Leidenas universitātes stratēģis
Lūkass Milevskis, kuŗš, balstoties
uz savu 2018. gadā angliski iznākušo grāmatu par Baltijas
aizsardzību, raksturoja Baltijas
jūras austrumu piekrastes mainīgo lomu Makindera traktējumos: kā jūras varu austrumu
priekšposteni vai kā centrālās
zemes masas galējo rietumu
robežu, atkarībā no apkārtējo
varu mainošās uztveres par re-

ģiona nozīmi.
Šodien, kad komunikācijas, ceļotāji un arī raķetes šķērso zemeslodi zibens ātrumā, var pamatoti
jautāt, kāda īpaša nozīme mums,
baltiešiem, varētu būt šādām
vecām tēzēm? Tomēr nozīme ir.
Atceroties īkonisko fotografiju,
kuŗā ASV prezidents Džordžs
Bušs NATO valstu līdeŗu oficiā-

// FOTO: Maia Otarashvili

lajā kopbildē dziļi simboliski
roku uzlicis uz pleca prezidentei
Vairai Vīķei Freibergai, to pamatoti varētu traktēt kā viņas
personības spēka un spilgtuma
nopelnu. Bet ne tikai. Jo, kā Milevskis norāda, Buša jaunākā
vistuvākie padomdevēji, Diks
Čeinijs un Donalds Ramsfelds, ir
zināmi makinderieši, kam nevarēja sveša būt doma par Baltijas
atgriešanu pie jūras spēkiem, uz
rietumiem.

Lūkosimies arī mēs tālāk par
savu bieži piesaukto blakus esošo
‘lielo kaimiņu’. Vašingtonā par
konkurētspēju domājošiem ASV
uzņēmējiem atkārtoti klāstīja par
Ķīnu, ar kuŗu ASV ir tik dziļā
simbiozē, ka Ķīnā pastāv veselas
fabrikas, kuŗas ražo tikai vienam
pircējam 2,3 miljonus nodarbojošo Walmart. Jau oktobŗa sākumā kādā citā forumā Princtonā
Kīts Abels (Keith Abell), pasaules
līmeņa financists un Nacionālās
komitejas ASV-Ķīnas attiecībās
valdes loceklis, atbildēja uz jautājumu no publikas par to, kā
vērtēt Krieviju un tās tuvošanos
Ķīnai. Trīs vārdu atbilde Abelam
izspruka bez domāšanas, tiktāl,
ka, redzot klausītāju pārsteigumu,
viņam nācās skaidrot, ka Krievija
ir kleptokratija, nabadzīga valsts,
kuŗa kļūst arvien nabadzīgāka,
kas pati nespēj sev pat ledusskapjus ražot. Kas bija šie trīs
vārdi, kuŗi izsauca publikas izbrīnu? Lai piedod lasītāji latviešu
valodā, bet pienācīgi izprast
Abela teikto var tikai oriģinālā:
Krievija esot „an irrelevant footnote.”
Eirāzijas likteņa lēmēja būs,
nevis Krievija, bet gan Ķīna, kas
jau tagad savu ietekmi raida
daudzkārt tālāk nekā Makinders, no 1904. gada spriežot par
vēsturiskajiem klejotājiem stepēs, jebkad būtu varējis iedomāties. Un Baltijai, reiz nonākušai
atpakaļ rietumu spēku austrumu
priekšpostenī, jāturas pie jūras
spēkiem, ar vienu aci uzmanot
īsto milzi austrumos.

galvaspilsētā.
Sekoja bez pārtraukuma priekšnesumi, kas turpinājās trīs stundas un iesaistīja vairāk nekā 100
latviešu un amerikāņu dalībniekus. Priekšnesumi atspoguļoja lat-

Dejo lielais Pērkonītis, bildē
Jānis Barobs ar Elizabeti (Zippu)
Čuriskis, vadītāji Kristīne
Duņēna Mertz, Kira Birmane
un Ingrīda Erdmane. LC

Landmark centrs St. Paulā (Landmark Center in St. Paul, MN), kas
ir vietējais daudzkultūru izpausmju
atbalstītājs, izsludināja novembri
par Latvijai veltītu mēnesi un 18.
novembri par Latvijas dienu (Celebrate Latvia Day). Visa mēneša
gaŗumā viņi piedāvāja ar Latviju un
latviešu kultūru saistītus sarīkojumus, domātus vietējai publikai:
8.–25. novembrī latviešu mākslinieku darbu izstāde “New Art
from an Old World”;
7. novembrī mākslinieces Ritas
Grendzes stāstījums par viņas
mākslas darbiem;
14. novembrī Karl Altau
priekšlasījums “ASV, Latvijas un
Baltijas valstu attiecības Donalda
Trampa (Donald Trump) laikmetā”. Altau ir Joint Baltic American National Committee ilggadējs vadītājs no Vašingtonas, D.C.
18. novembrī Latvijas diena
(Celebrate Latvia Day):
12.00 dienā dievkalpojums, ko
ļoti iejūtīgi novadīja divas mūsu
draudzes locekles Kristīne Kontere un Andra Roethler ar īpašu
mūziku un video sprediķi, ko
mūsu māc. Dāgs bija atsūtījis no
Latvijas. Draudzes lūgšanu teica
Laimonis Sproģis.
1.00 „Latvijas dienas” atklāšanā
mūs uzrunāja abas Minesotas senātores (ar interneta palīdzību),
saņēmām sveicienus no St. Paulas
pilsētas galvas Melvin Carter, kas
bija izsludinājis 18. novembri par
“Celebrate Latvia Day” Minesotas

viešu kultūras dažādību. Uzstājās
mūsu draudzes un latviešu skolas
koŗi; dejoja mazais un lielais Pērkonītis; dziedāja folkloras ansamblis Teiksma; Honorary Latvian
Centennial Quartet (agrākie Cantus
dziedātāji); Veselica – starptautiska tautasdeju dejotāju grupa
no St. Olaf College; Compass Rose
Brass Ensemble spēlēja latviešu
tautasdziesmas pūtēju orķestŗa
aranžējumā, nobeidzot programmu
ar Jāzepa Vītola “Gaismas pils”.
Bez priekšnesumiem bija vairākas izstādes, kas iepazīstināja
publiku ar Latviju, tās tradicijām,
vēsturi un cilvēkiem. Bija arī nodarbības bērniem un pieaugušajiem, bija mākslas izstāde, virtual
reality filma un latvisks ēdiens.
Pēc pasākuma sekoja PBLA
balvas un ALA Atzinības rakstu
pasniegšana. ALA valdes loceklis
un sporta nozares vadītājs Toms
Trautmanis bija ieradies, lai pasniegtu PBLA balvu Dr. Visvaldim Nagobadam.
PBLA Atzinības rakstu saņēma
Maija Zaeska, un ALA Atzinības
rakstus saņēma Indra Halvorsone
un Baiba Olingere. Pēcpusdiena
beidzās ar šampanieti un svētku
kliņģeri.
20. novembrī režisora Korija
Maklauda (Cory McLeod) stāstījums (ar demonstrāciju) par viņa
vienreizējo projektu “Pērkons –
A Virtual Reality Rockumentary”.
Jāsaka, ka viss izdevās lieliski –
tai dienā Landmark centru apmeklējuši vairāk nekā 650 ieinteresētu personu, pārdoti 1000 pīrāgu, atbildēti neskaitāmi jautājumi, iesaistīti vairāk nekā 100
dalībnieki un brīvprātīgie. 18. novembŗa svinības Minesotā bija
viens no lielākajām Latvijas Simtgades sarīkojumiem ASV, un tās
bija atspoguļotas vietējā Mineapoles Star Tribune avīzē, Minesotas publiskajā radio un televīzijā.
Par visu šo lielisko devumu
pateicība pienākas LATVIJA 100
rīcības komitejai un programmas
izpildītājiem. Es neuzdrošinos mēģināt saukt vārdā tos, kas piedalījās sarīkojumu plānošanā, vadīšanā un izpildīšanā, jo tad noteikti kādu aizmirstu, bet LIELAIS PALDIES visiem, kas savu
roku pielikuši, lai LATVIJA 100
kļūtu par ievērības cienīgu notikumu Minesotas sabiedrības
dzīvē!
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„Skolotājs ir misionārs”

KRIŠS KAIRIS,
2. kursa žurnālistikas
students RSU

PBLA pārstāvji Dace Mažeika,
Raits Eglītis un ELAs pārstāvji
Kristaps Grasis un Aira Priedīte
nule, 1. decembrī piedalījās Izglītības un Zinātnes ministrijas
rīkotajā Diasporas Izglītotāju
seminārā, kuŗā ar savu darba
pieredzi ASV, Austrālijas un
Eiropas vasaras vidusskolās dalījās pedagogi un izglītotāji, kas
tajās strādājuši. Semināru atklāja
Gunta Arāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
vietniece. Diskusijas vadīja Vineta Ernstsone, ministrijas Polītikas iniciātīvu un attīstības departamenta direktore. Seminārā
piedalījās arī Dace Dalbiņa no
Latviešu valodas aģentūras, Anta
Lazareva no Valsts izglītības satura centra, kas stāstīja par savu
pieredzi valodas līmeņa pārbaudījumos un Sarmīte Miltiņa, kas
pārstāvēja Latvijas Universitāti.
“Skolotājs ir misionārs, kas
strādā gan Latvijā, gan diasporā”
– ar šādiem vārdiem tika atklāts
seminārs ar nosaukumu “Latviešu valodas apguves iespējas
diasporas izglītībā”.
Vineta Ernstsone, atklājot semināru, minēja, ka aizvadītais
gads bijis pilns dažādu jauninājumu diasporas izglītībā. Seminārā paredzēts iepazīstināt
nākamā gada latviešu vasaras
vidusskolu skolotājus ar jau strādājošo skolotāju pieredzi, iepazīstinot ar vasaras vidusskolām,
kas tiek rīkotas ASV un Austrālijā. Tāpat paredzēts ieskats
Latvijā notiekošajās nometnēs,
kas paredzētas ārpus Latvijas
dzīvojošiem latviešu vidusskolēniem un studentiem.
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece
Gunta Arāja uzrunāja klātesošos,
īsi raksturojot pagājušajā gadā
sniegto valsts atbalstu diasporas
vasaras vidusskolām, un izsacīja
cerību, ka reiz visi vasaras vidusskolu absolventi būtu gatavi turpināt darbu vai mācības Latvijā,
jo viņu latviešu valodas prasme
šo iespēju nodrošinātu. G. Arāja
arī minēja, ka diemžēl pašlaik vēl
nav skaidrs, vai valsts atbalsts
diasporas vasaras vidusskolām
turpmāk tiks iekļauts budžetā, jo,
kā zināms, līdz šim vēl neizveidotās valdības dēļ budžets vēl
nav un kādu laiku vēl arī netiks
pieņemts. Tomēr nesen pieņemtais Diasporas likums dod cerības, ka vismaz viena gada ietvaros vasaras vidusskolu atbalsts tiks nodrošināts, jo likumā ārpus Latvijas izglītība
uzsvērta kā viena no prioritātēm.
Turpmāk semināra apmeklētājus iepazīstināja ar vairākām
vasaras vidusskolām. Ar Amerikas Gaŗezeru, kas jau vairāk
nekā 50 gadu pulcē ļoti daudz
diasporas bērnu un jauniešu
dažādās vecuma grupās, iepazīstināja tā ilggadējas skolotājas Ina
Šulce un Ināra Strautniece.
Līdzās tradicionālajām Garezera
Vasaras vidusskolas mācībām un
latviskuma izpratnes un audzināšanas nodarbēm dažus pēdējos gadus ar Latvijas valsts atbalstu Gaŗezers ir pirmā vasaras
vidusskola, kas absolventiem piedāvā iespēju kārtot valsts valodas

PBLA piedalās diasporas izglītotāju seminārā
prasmes eksāmenu. Šogad to
kārtoja jau 41 persona – lielākoties 4. klases beidzēji un daži
pieaugušie – , saņemot A vai B
valsts valodas prasmes apliecību.
Par vasaras vidusskolu “Kursa”,
kas atrodas ASV Rietumkrastā,
pastāstīja Reinis Vējiņš. Tajā skolēni valodas pārbaudījumu šogad

Latviešu valodas prasmes vērtētāju pieredzē dalījās Valsts
izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta
Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva. A. Lazareva pastāstīja, ka
kopš 2015.gada ārpus Latvijas
ļoti palielinājusies interese par

rai kārtotāju grupai piemērotāku
mācību programmu veidošanas.
Semināra noslēgumā notika
īsa diskusija par vasaras vidusskolu un nometņu veidošanas
praksi. Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdis Kristaps Grasis,
analizējot diasporas izglītības
esošo situāciju, minēja, ka, pie-

Nopietna domu apmaiņa diasporas izglītotāju seminārā

kārtoja pirmo reizi. Par šo sasniegumu “Kursa” īpaši jāpaslavē,
jo vairākus gadus pirms 2015.
gada šī vasaras skola bija pārtraukusi darbību pedagogu trūkuma dēļ. Mācībspēku nepietiekamā kvalifikācija vai neesamība ir vispārzināma diasporas
skolu problēma, tāpēc Latvijas
valsts atbalstu, sūtot skolotājus
uz vasaras vidusskolām, izglītības darbinieki un visa diasporas
sabiedrība novērtē īpaši augstu.
Ziemeļu puslodei neparastā
laikā – janvārī – notiek arī Annas
Ziedares vasaras vidusskola Austrālijā. Ar to iepazīstināja skolotāja Ilze Jēgere. Šai vidusskolai
arī ir vairāk nekā 40 gadus gaŗa,
tradiciju pilna vēsture, taču skolotāji ar Latvijas atbalstu uz turieni dodas tikai pēdējos gados.
45 cilvēki arī Austrālijā šogad jau
kārtoja valsts valodas prasmes
pārbaudījumu!
Par Eiropā notiekošo Eiropas
vasaras skolu pastāstīja Aira
Priedīte no Eiropas Latviešu apvienības. Šī nometne pulcina
latviešu jauniešus no vairākām
Eiropas valstīm un arī Latvijas.
Tajā nav formālas mācību programmas, bet jaunieši patiesi
priecājas par kopā pavadīto laiku
latviskā vidē un nodarbībās.
Latviešu valodas un kultūras
vasaras skolu pārstāvēja Latvijas
Universitātes Pirmsstudiju mācību centra direktore Sarmīte Miltiņa. Šī projekta ietvaros Latvijas
Universitāte piedāvā latviešu izcelsmes studentu vecuma jauniešiem apmeklēt universitātes pasniedzēju vadītas valodas un kultūras nodarbības, uzlabojot savas
valodas zināšanas un papildinot
un pilnveidojot informāciju par
latvisko kultūru gan mācību
centrā, gan dažādās ekskursijās.

iespēju kārtot valodas prasmes
pārbaudījumus. No 2006. gada
līdz 2014. gadam to bija kārtojis
tikai 161 interesents Maskavā,
bet kopš 2015. gada to jau kārtojuši 339 interesenti Īrijā,
Krievijā (Sibirijā), ASV un Austrālijā. A. Lazareva minēja, ka,
pētot pārbaužu rezultātus, novērojama nepieciešamība pēc kat-

mēram, bērni Eiropā pagaidām
vēl ir izbraucēji pirmajā paaudzē,
tāpēc viņu latviešu valodas zināšanas ir labā līmenī. Līdz ar to
Eiropas vasaras skolā dalībnieki
netiek sadalīti pa valodas prasmes līmeņiem efektīvākam mācību procesam (kā tas notiek,
piemēram, Gaŗezera Vasaras vidusskolā), bet dalībniekiem tiek

piedāvāta iespēja apgūt sociālās
zinības, pašiem vērtējot valstī un
sabiedrībā notiekošos procesus.
Tika arī uzsvērts, ka latviskās
izglītības centieni ārpus valsts
joprojām sasniedz tikai mazu
daļu ārvalstīs dzīvojošo latviešu.
Diskusijā tika minēts, ka līdzšinējais Latvijas valsts atbalsts
izglītības centieniem diasporā ir
bijis ļoti nepieciešams un tiek
atzinīgi novērtēts. Izskanēja arī
vēlme, lai šādi semināri, kas
sagatavotu Latvijas skolotājus
tam, kas viņus sagaida, dodoties
uz vasaras vidusskolām ārpus
valsts, notiktu rēgulāri, lai pieredzējušākie kollēgas dalītos savā
pieredzē, kā strādāt ar jauniešiem, kam latviešu valoda bieži
vien nav pirmā valoda, tomēr tā
viņiem noteikti nav arī svešvaloda. Pēdējā laikā bieži tiek
minēts un arī semināra laikā
izskanēja termins “mantotā valoda”. Šī emocionālā fona dēļ
valodas apguvei, iespējams, jāizmanto nedaudz atšķirīgas metodes. Kaut arī pastāv bažas, cik
plašu valsts atbalstu būs iespējams nodrošināt nākamajā gadā,
jo joprojām nav iespējams pieņemt valsts budžetu, tomēr klātesošie gan valsts iestāžu, gan
nevalstisko organizāciju pārstāvji bija vienisprātis, ka labi
sāktā prakse jāturpina, lai vasaras
vidusskolas un izglītojošās nometnes diasporā varētu turpināt
darboties, īstenojot savu mērķi –
veidot un saglabāt jauniešos latviskumu un zināšanas par Latvijas valsti, tās kultūras vērtībām
un īpaši, valodu tādā līmenī, lai
viņiem būtu iespēja pilnībā
iekļauties Latvijas vidē nepieciešamības gadījumā, piemēram,
izlemjot braukt uz Latviju studēt
vai strādāt.

Ksenofobijas
neglītā seja
(Turpināts no 4. lpp.)
Sarunās par migrāciju Eiropā
allaž viens elements ir bijusi
doma, ka atšķirībā no cilvēkiem,
kuŗi mūk no kaŗa un terrora,
cilvēki, kuŗi uz Eiropu nāk tikai
tāpēc, ka viņi sev grib labāku un
pārticīgāku dzīvi, ir mazāk pieņemami nekā īsteni bēgļi. It
īpaši laikā, kad viena no galvenajām latviešu mītnes zemēm
Lielbritanija raustās agonijā par
izstāšanos no Eiropas Savienības, to derētu paturēt prātā.
Taču vēl vairāk tomēr vērts
atminēties, ka laikā pēc Otrā
pasaules kaŗa Rietumvalstis latviešiem atvēra savas durvis.
Šonedēļ žurnālā SestDiena ir
intervija ar kādreizējo Latvijas
ārlietu ministru Georgu Andrejevu, kuŗš stāsta, kā viņš un
mamma, Vācijā būdami, saņēma vēstuli no tēva okupētajā
Latvijā, kuŗā viņi aicināti atgriezties mājās. „Otru iespēju –
braukt uz amerikāņu zonu –
bijām nogulējuši,“ ministrs atcerējās. „Citādi es tagad brauktu
uz Dziesmu svētkiem kā dīpīšu
latvietis.“

Galvenais, ko gribētu teikt, ‒
lai nu kam, bet latviešiem tomēr
būtu jāsaprot, ko nozīmē bēgt
no nāves briesmām, un līdz ar
to tos, kuŗi ir šādā situācijā patlaban, derētu uzlūkot ar līdzjutību. Latvijā patlaban ir ievērojams darba roku trūkums,
lielākoties minēto ekonomisko
emigrantu dēļ. Ja, piemēram,
sīrietis vai ķīnietis ir skroderis,
santechniķis vai ārsts, kāpēc

gan viņam liegt strādāt mūsu
valstī, ja vien viņš apņemas
iemācīties latviešu valodu un
ievērot mūsu valsts likumus? Kā
minēju, automātiskas noraidīšanas pamatā tomēr ir ksenofobija, un tas nav cienīgi pašcieņas pilnai tautai, kuŗa turklāt
pati migrācijas procesus laika
gaitā ir izmantojusi pēc pilnas
programmas.
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Mākslas diena Losandželosas un
Sandiego latviešu skolā

SANITA ŠŪMANE-KARAMI

Losandželosas latviešu skolā
un atvedusi papīra loksnes, uz
23. septembrī bija Mākslas diena
kuŗām redzams kāda māksla
skolēniem un interesentiem. Viedarba kopijas fragments, un uzsos ieradās viešņa no Teksasas
devums bija vienkāršs – katram
pavalsts Hjūstonas pilsētas –
pēc savas patikas to papildināt
gleznotāja Linda Treija. Viņa bija
un pabeigt. Bērni nekavējoties
sagatavojusi lekciju „Latviešu
meklēja sev tīkamāko un vajamāksla 100 gadu gaŗumā” un
dzīgo toņu krītiņus un naski
vadīja interaktīvas gleznošanas
ķērās pie darba. Daži meklēja
nodarbības. Sarīkojumā skolas
precīzus toņus, lai varētu papilaudzēkņiem un interesentiem bija
dināt esošajā fragmentā redzamo
iespēja noklausīties pārskatu par
attēlu, kamēr citi ļāva brīvu vaļu
latviešu mākslu, kā arī apzināties
savai iztēlei un toņu gammai.
latviešu garīgās vērtības mākslā.
Jaunākie skolas audzēkņi palika
Bērniem ar vizuālās mākslas pabērnudārza telpā pabeigt savus
līdzību tika radīta emocionāla
darbus un vēlāk devās uz mācību
piesaiste Latvijai.
stundām.
Mākslinieces pārskats ikvienu
Tikmēr māksliniece Linda
iedvesmoja radīt savu simbolisku
Latvijas 100 gadu jubilejai veltītu
mākslas darbu, padomāt par kādu
no mūsu tautas māksliniekiem
un uzzināt daudz ko jaunu. Todien pēc skolas rīta sapulces
jaunākie bērni – bērnudārza audzēkņi, sagatavošanas klases un
2. klases skolēni noklausījās atsevišķu lekciju par mākslu un
atbilstoši vecumam, uzmanības
noturībai un spējām piedalījās
praktiskās nodarbībās. Bērnudārza telpā valdīja rosība, māksliniece iepazīstināja audzēkņus
ar latviešu mākslas darbos attēlotām dažādām mājām un ēkām.
Uzdodot vienu otru jautājumu,
māksliniece centās pastiprināti
pievērst bērnu uzmanību attēlos
redzamajam, pieminot, ka sekos
praktiskais darbs, kuŗā katrs
varēs izpausties, gleznojot brīvi
izvēlētu ēku.
Nodarbību beigās Losandželosas latviešu skolas audzēkņi ar saviem tikko radītajiem, vēl nenožuMāksliniece bija sagatavojusi vušajiem darbiem rokās sapulcējās ap mākslinieci kopējam attēlam // FOTO: Sanita Šūmane-Karami

ZINTA KŪLĪTE
Dabasmāte šoruden aplaimoja
Amerikas Ziemeļrietumus ar
siltu sauli, bērzu lapu zeltu un
kļavu kaparu pret zilām debesīm.
Saulaina bija diena, kad Oregonas
latviešu draudzes dāmu komiteja
aicināja uz bazāru. Ieradās draudzes locekļi, skoliņas bērni ar vecākiem un dāmu darba atbalstītāji uz siltām pusdienām ar bagātīgu kūku un smalkmaizīšu
galdu. Dāmas pārdeva pašu ceptus rupjmaizes klaipus un pīrāgus. Mirklī, kad draudzes diakone Ruta Bambane teica galda
lūgšanu, no Vašingtonas pavalsts,
balta kā dūja, Abrenes tautastērpā, ieradās visu cienītā un apbrīnotā rokdarbniece Anna Meļķere. Zālē pie gaŗas sienas jau bija
salikti viņas un citu latviešu aizdotie dūraiņi. Meļķeres kundze
bija dzirdējusi par to, ka citās
latviešu apdzīvotās vietās tiek
adīti cimdi, viņa sazinājās ar
dāmu komitejas priekšnieci Dr.
Ritu Sēju un nolēma cimdus parādīt bazārā. Rokdarbniece solās
adīt līdz 100 cimdu pāriem un
sūtīs tos uz Varakļāniem Latvijā
kā dāvanu dzimtenes Simtgadei.
86 pāri jau noadīti, drīz būs visi
100. Skaisti un mākslinieciski cimdus pie zāles sienas ar lielu rūpību
un mīlestību salika Latvijā izglītojusies architekte un māksliniece
Ināra Beitlere.

Oregonas draudzes
dāmu komitejas bazārs
Cimdi, daudzos krāsu toņos
pārstāv Latvijas ciematus, pagastus, pilsētas no Kurzemes līdz Latgalei un no Zemgales līdz Vidzemei. Meļķeres kundze saviem
roku darbiem bija piestiprinājusi
baltas zīmītes ar vietu vārdiem, no
kuŗienes nāk šie skaistie raksti.
Anna Meļķere pati ir no Varaklāņiem, tā ir viņas tēva dzimtene, māte nāk no Rīgas. Jau bērnībā sākusi izšūt, adīt, aust un vērpt.
Klātesošajiem viņa pastātīja par
cimdu tradīciju latviskās kāzās,
par apdāvināšanos, par dabīgām
krāsām, kas neizbāl un kuŗos
gada laikos var iegūt, piemēram,
dzelteno krāsu no pirmajām pavasaŗa bērzu lapiņām.
Čaklajai rokdarbniecei mājā
pūra lāde pilna ar pašas austiem
svārkiem, sakšām, jostām. Viņa
ir sev pagatavojusi sešus tautastērpus. Anna Meļķere ir apdāvināta ar Dieva dotu redzi, visus
sīkākos rakstus šuj bez acenēm.
Aušana un šūšana nav viņas
vienīgās dotības, viņa ir nodarbojusies arī ar podniecību, gleznošanu, fotografēšanu. Visu mūžu
mācījusies jaunas prasmes, vēl
arvien apmeklē augstskolas kursus, interesējās par mūziku, bioloģiju, ģeneoloģiju, un visu to
dara savam priekam.
Savā dzīves vietā Toledo apkārtnē, Anna dzīvo meža malā,

savas mājas nosaukusi par “Mežmalām“. Kāda latviete, gaŗām
braucot, to ievērojusi un gājusi
Annu satikt, tagad katru gadu
abas kopā brauc uz draudzes
bazāru. Kad Meļķeres kundze
ieradās Centra zāle, viņai uz
rokas bija groziņš, tā kā viņa ir
izcila cepēja un virēja, prasīju, vai
groziņā pīrāgi, nē, adīklis. Bez tā
viņa neiet ne uz vienu sēdi savā
pilsētā. Reizi gadā viņa rīkojusi
“glaunas tējas“, tas no viņas prasījis daudz darba, ar šo gadu tējas
vairs nerīkošot.
Kāda amerikāņu kundze lūgusi, vai viņa drīkst uzņemt lentē
Annas Meļķeres dzīvesstāstu, stāstus par Latviju un viņas daudzpusīgajām interesēm, nesen šie
stāsti iznāca grāmatā. Toledo notika internacionāls sarīkojums,
Anna Meļķere sarunāja vēl trīs
latvietes tauas tērpos un Valdi
Garutu, kuŗš ar kokli spēlēja latviešu tautasdziesmas. Mēs, latvieši, nevaram iedomāties izcilāku Latvijas pārstāvi kā sirsnīgo,
latvisko, darbīgo Ezerzemes meitu.
Dr. Rita Sēja draudzes dāmu komitejas vārdā pateicās Meļķeres
kundzei un architektei Inārai Beitlerei, pasniedzot abām rozes. Vēl
jāpiemin, ka cimdus izstādei aizdeva arī Māra Reynolde, Biruta
Zommere, Jurisonu ģimene un
Dr. Sēja.

Treija sāka lekciju vecāko klašu
audzēkņiem un pārējiem interesentiem. Viņa stāstīja par latviešu
māksliniekiem, rādīja viņu darbus slīdītēs, uzsvērdama katram
māksliniekam raksturīgo. Pēc
lekcijas vecākie skolas audzēkņi
un interesenti ķērās pie mākslas
darba radīšanas. Linda Treija bija
sagādājusi latviešu mākslinieku
darbu attēlu kopijas, lai katram
būtu iespēja uz mirkli pārtapt
par kādu no mūsu tautas izcilajiem gleznotājiem un radīt savu
darbu.
Māksliniece ikvienu, kas iejutās gleznotāja lomā, uzmundrināja ar savu ieteikumu vai palīdzību krāsu izvēlē; iedrošināja
un iedvesmoja gleznot tā, lai
pašam ir prieks un gandarījums.
Visiem cītīgi darbojoties, ātri
paskrēja gleznošanai atvēlētais
laiks. Audzēkņi bija gandarīti
gan par savu darbu, gan iespēju
pilnībā izbaudīt Mākslas dienu.
Mākslas dienas plānošanā Losandželosas latviešu skola sadarbojās ar Sandiego latviešu skolu,
un dienu iepriekš māksliniece
Linda Treija sagādāja iespēju Sandiego latviešu skolas audzēkņiem
ieskatīties latviešu mākslas pasaulē un praktiski darboties,
gleznojot viņas vadībā. Sandiego
latviešu skolas vadītāja Sandra
Gotlaufa-Orozko laipni piekrita
atbalstīt mākslas dienas ieceri, to
rīkojot savās mājās Sanmarkos
(San Marcos) pilsētā. Arī Sandiego
mazie latvieši sparīgi un aizrautīgi darināja mākslas darbus.

Lūdzu Sandru Gotlaufu-Orozko novērtēt Mākslas dienu Sandiego, un viņa pastāstīja: „Domāju, ka šādi sarīkojumi ārzemju
latviešu skolās un visai sabiedrībai ir ļoti svarīgi. Tie palīdz
„piešķirt krāsu” – bagātina skolu
ikdienas darbu, iepazīstina bērnus ar tematiem, kuŗus skolotāji
tik labi nepārzina (atcerēsimies,
ka skolotāji nav profesionāļi, bet
gan brīvprātīgie), kā arī bērnos
veido asociācijas par latviešu valodas lietošanu aizrāvīgā veidā.
Bērnu vecākiem savukārt šādi
sarīkojumi palīdz ne vien uzzināt
ko jaunu un jauki pavadīt laiku,
bet arī stiprināt piederības sajūtu
skolai un motīvāciju rēgulāri vest
bērnus uz skolu.”
Vairāki Losandželosas Mākslas
dienas apmeklētāji dalījās pārdomās aptaujā par Mākslas dienu
un tās nepieciešamību. Uz jautājumu „Vai šodien uzzinājāt kaut
ko jaunu?” dažas atbildes bija:
„Jā, jo man daži mākslinieki bija
nepazīstami.” „Jā, uzzināju par
Ziemeļamerikas latviešu māksliniekiem.” „Patika labas kvalitātes
illustrācijas.” „Jā, lekcija bija ļoti
interesanta, sevišķi rādītie mākslas darbi.” „Kuŗš no māksliniekiem palika prātā pēc šīs lekcijas?” „Pārsteidza Dainas Dagnijas
darbi ar unikālo redzējumu un
sievietes temu, tie ir tikpat laikmetīgi šodien, kā tapšanas laikā”.
„Tas, kuŗš gleznoja ar birsti.”
„Kalmīte.” „Vai šādas Mākslas deinas ir nepieciešamas?” „Noteikti!”
„Jā, bērniem ir nepieciešams
vairāk uzzināt par mūsu laika
māksliniekiem.” „Jā, bērniem svarīgi iepazīt dažādus mākslas veidus.” „Protams.” „Jā, bija ļoti interesanti.” „Jā, it sevišķi, kad mākslinieki sadarbojas ar skolēniem
un arī ar pieaugušajiem.” „Ļoti,
ļoti nepieciešamas! Vecāki, kuŗi
uzauga Latvijā, mācījās mākslas
vēsturi, bet trimdas mākslinieki
gandrīz netika pieminēti. Saviem
bērniem es par viņiem nevaru
pastāstīt un atrast vienkopus
saliktu/publicētu informāciju nav
viegli.” Lisa Edmondsona teica:
„Man ļoti patika lekcija, un tagad
man ir skaidrs, kāda starpība ir
starp ekspresionismu un impresionismu. Man tikai žēl, ka
nevarēju palikt uz gleznošanas
stundu.”
Pateicamies visiem, kas palīdzēja, lai Mākslas dienas sarīkojumi izdotos: Sandrai Gotlaufai-Orozko par viesmīlīgo
uzņemšanu, kā arī visai Sandiego latviešu skolas saimei,
Jānim Taubem, Dāvim Reinam
par technisko palīdzību, ikvienam latviešu skolas saimes
pārstāvim par atbalstu un īpaši
māksliniecei Lindai Treijai par
Mākslas dienas dāvāšanu Dienvidkalifornijas latviešiem!
Mākslas dienas sarīkojumu
Losandželosas un Sandiego latviešu skolā atbalstīja Latviešu
valodas aģentūra un Latvijas
Izglītības un zinātnes ministrija. Paldies par atbalstu! Visus
Mākslas dienā radītos darbus
varēs apskatīt izstādē Latvijas
valsts dibināšanas atceres sarīkojumā 18. novembrī.

2018. gada 15. decembris – 21. decembris
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Valsts prezidents iededz
Ziemsvētku egli
5. decembrī Valsts prezidents
Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu
Vējoni kopā ar aktīvām un kuplām
Latvijas ģimenēm pie Rīgas pils iededza Ziemsvētku egli.
Projekta darbu ietvaros veikta
mūŗa un betona konstrukciju demontāža aptuveni 1540 tonnu apmērā. Mūzeja jaunā piebūve Nākotnes nams projektēta pēc latviešu architekta Gunāra Birkerta metiem. Mūzeja jaunā koncepcija
paredz 1970. gadā būvēto ēku paSveicot klātesošos, Valsts prezi- pildināt ar balto piebūvi un stikla
dents uzsvēra, ka Latvijas pagātne, sienu, kā arī piešķirt mūzejam
tagadne un nākotne nebūtu iespē- mūsdienu funkcionālitāti.
jama bez zinošiem, krietniem un
atbildīgiem cilvēkiem un stiprām
***
ģimenēm un dzimtām, kuŗas savu
Ziemsvētku vecīšu skrējiens
enerģiju velta, lai dzīvotu un strāVairāki simti enerģisku mazu un
dātu Latvijā un izaudzinātu mūsu lielu skrējēju, ģimeņu un uzņēmujauno paaudzi.
mu, tērpušies Ziemsvētku vecīšu
tērpos, arī šo svētdien, 9. decembrī
***
Doma laukumā, Rīgā, pulcējās
Rīgā viesojas
labdarības skrējienam, lai vāktu
Dānijas karaļnama pāris
ziedojumus bērniem. TradicionāOficiālā divu dienu vizītē Latvijā lais Ziemsvētku vecīšu skrējiens
bija ieradies Dānijas kroņprincis pašā Vecrīgas sirdī norisinājās jau
Frederiks un kroņprincese Mērija. vienpadsmito reizi.

tautiskais valodu uzņēmums Skrivanek Baltic ir viens no lielākajiem
valodu pakalpojumu sniedzējiem
Latvijā – starptautiskā uzņēmuma Skrivanek Holding SE daļa, kas
nodrošina kvalitātīvus tulkojumus un valodu mācības.
***
Diasporas zinātnieki
vēlas sadarboties ar
zinātniekiem Latvijā
Latvijas zinātnes diaspora ir jauna un mobila – 80% no diasporā
dzīvojošajiem zinātniekiem dzimuši Latvijā, bet 84% no viņiem
doktora gradu ieguvuši ārpus Latvijas. 92% aptaujāto Latvijas diasporas zinātnieku pauduši interesi
sadarboties ar zinātniekiem Latvijā – tā secināts pētījumā “Latvijas
zinātnieki pasaulē: sadarbības tīkli
un iespējas.”

Pētījuma prezentācijas sarīkojumā ar savu sadarbības pieredzi
dalījās Latviešu izcelsmes zinātniece no ASV Dr. Jūlija Melkere
(Julia Melkers). Pēc viņas izstrādātās metodoloģijas tapis pētījums
un pie viņas mācījušies vairāki šī
pētījuma autori.
Dānijas kroņprincis Frederiks
Ik gadu tas pulcē vairākus tūkun kroņprincese Mērija pēc zie- stošus dalībnieku, kas, tērpušies
du nolikšanas pie Brīvības pie- Ziemsvētku vecīšu tērpos, veic nominekļa // Foto: LETA
teiktu distanci 1,7 km gaŗumā pa
Vecrīgas ielām. Desmit gadu laiDānijai bija ļoti nozīmīga loma, kā Ziemsvētku vecīšu labdarības
sniedzot plašu atbalstu atjaunota- skrējienā piedalījušies vairāk nekā
jai Latvijas valstij 90. gadu sāku- 6600 dalībnieku, kopumā saziemā. Tāpēc Dānijas kroņprinča un dojot vairāk nekā 115 000 eiro
kroņprinceses oficiālā vizīte Lat- labdarības projektiem
vijā ir īpašs notikums. Savulaik
Dānijas karalienes Margrētes II
***
vizīte 1992. gadā bija vēsturiska –
Noteikts 2018. gada
tā bija pirmā karaliskā vizīte pēc
labākais jaunais tulkotājs
mūsu valsts neatkarības atjauno7. decembrī beidzās starptaušanas. Dānijas karaliskās ģimenes tiskā valodu uzņēmuma Skrivanek
pārstāvjus vizītē pavadīja Dānijas Baltic rīkotais ikgadējais konkurss
kultūras ministre Mete Boka. Spilgts Latvijas studentiem “Labākais jaupiemērs abu valstu veiksmīgajai nais tulkotājs 2018”. Par laureāti
sadarbībai ir aktīvie kontakti kul- kļuva Ventspils Augstskolas stutūras jomā. Pozitīvu impulsu dod diju programmas “Tulkošana” 2.
arī pērn Kopenhāgenā parakstī- kursa studente Ieva Ķilla (attēlā).
tais Saprašanās memorands starp
abu valstu Kultūras ministrijām,
radot nepieciešamos priekšnoteikumus aktīvākai sadarbībai ne
vien starp iestādēm, bet arī radošo
industriju pārstāvjiem.
Dānijas kroņprincis un kroņprincese nolika ziedus pie Brīvības
pieminekļa, kā arī dāvināja grāmatas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Augstie viesi Dānijas un Latvijas radošo industriju forumā
Creative Industries. Matchmaking”
apbalvoja metu konkursa TabFab
radošā kvartāla pilnīgas izbūves
Ieva Ķilla konkursā tulkoja tekarchitektoniskā vīzija” uzvarētāju. stus no angļu valodas latviešu
valodā. “Liels prieks par iegūto ti***
tulu! Bija diezgan grūti tulkot, neTurpinās Okupācijas
izmantojot palīglīdzekļus, nācās
mūzeja pārbūve
uzticēties savām zināšanām. NeLatvijas Okupācijas mūzeja pār- ierasti bija arī tik daudz rakstīt ar
būvei un Nākotnes nama būvnie- roku” par savu uzvaru saka koncībai pabeigti demontāžas darbi, kursa laureāte no Ventspils Augsttādējādi pabeidzot nozīmīgu būv- skolas. Šogad konkursa noslēguniecības posmu. SIA Skonto būve ma kārtai bija izvirzīti 17 studenti
sākusi pāļu, kas balstīs Nākotnes angļu valodas grupā un viens stunamu, izbūvi.
dents vācu valodas grupā. Starp-

***
Saeimas deputāti Vašingtonā
Latvijas Republikas Saeimas
deputāti – Richards Kols (Ārlietu
komisijas priekšsēdis, deputātu
grupa sadarbības veicināšanai ar
ASV parlamentu vadītājs), Mārtiņš Bondars (Budžeta un finanču
(nodokļu) komisijas priekšsēdis),
Daniels Pavļuts (Nacionālās drošības komisijas sekretārs), un Ainars Latkovskis (Aizsardzības,
iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāts) – no 5.
līdz 7. decembrim uzturējās vizītē
Vašingtonā, lai piedalītos ASV
Kongresa rīkotajā 12. Parlamentārajā izlūkošanas un drošības
forumā.
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Vai par Latvijas
nākotni sirds mierīga?
Tā žurnāla Sestdiena apskatnieks Egīls Zirnis jautāja redakcijas
viesim – populārajam ārstam un valstsvīram Georgam Andrejevam. Uzzinām arī Andrejeva domas par mīnu ar laika degli,
integrāciju, čekas maisu saturu un iespējām sakārtot “slimo” veselības sistēmu, par Eiropas un Latvijas nākotni. Mūsu lasītāju
ieskatam daži fragmenti no intervijas.
Militāros pensionārus vajadzēja
dabūt ārā. Vai tad ārzemnieki
nesaprata, ka tā ir mīna ar laika
degli Latvijā? Nevar ilgstoši
eksistēt valsts, kuŗā ir tik skaitliski liela opozīcija. Jau šīs
vēlēšanas bija uz naža asmens.
Ja vēl pievienosies klāt visi tie,
kas gaida uz automātisko
pilsonību, ar mums būs cauri.
Runas par integrāciju ir murgi, viņi
cenšas mūs integrēt, un biznesā jau ir
panākuši to, ka latviešu valodā vairs darbu nevar dabūt. Vajadzēja
riskēt. Grāmatā (G. Andrejeva grāmata “Man dāvātais laiks” – Red.)
ir publicēta mana konfidenciālā vēstule Birkavam, kuŗā piedāvāju
savus risinājuma variantus. Pats svarīgākais: Saeimai vajadzēja
pieņemt ārvalstnieku likumu, kas nosaka, kuŗš te drīkst palikt.
Georgam Andrejevam tika jautāts kāpēc viņa solim, izstāstot
sabiedrībai par savām attiecībām ar čeku ir tik maz sekotāju
un kāpēc Latvijā neveica lustrāciju.
Latviešu mazdūšība. Droši vien bija pārāk liela opozīcija, kas
negribēja to pieļaut, paši būdami maisos iekšā. Viena daļa varbūt
domāja, ka tas kaut kā noklusīs. Es piemēram, rakstījis pārskatus
par zinātniskajiem komandējamiem, domāju, ka man tur nav
kartītes, bet izrādījās, ka ir. Kad tas kļuva zināms, Andrejs Panteļejevs man reiz teica: dīvaini gan, sākumā tevis tur nebija... Tātad
viņš zināja, kas tur sākumā ir bijis. Kuŗš tad tur manipulēja
sākumposmā?
Andrejevs negribētu būt veselības ministrs:
Tā ir kakla laušana, ļoti sarežģīts darbs. Veselības jomu var sakārtot, bet to nevar izdarīt viens cilvēks, jābūt nesavtīgai komandai. Bet jo tālāk mēs ejam, jo tas kļūst sarežģītāk, prasības aug, un,
ja materiālā baze to nepieļauj, plaisa palielinās.
Kurp iet Eiropa un Latvija?
Nekāds lielais optimists neesmu. Tas viss, kas ir norisinājies šajā
neilgajā laikaposmā, neliecina, ka kaut kas būtu ļoti reāli gaidāms.
Problēmas pieaug, migrācija ir tikai viena no tām, kas veicina valstu sadalīšanos dažādās nometnēs. Daudz kas atkarīgs no tā, kā
Eiropa spēs nostāties pret mūsu austrumu kaimiņu. Kamēr Eiropā
šajā ziņā valdīs, no vienas puses, bailes, no otras – prevalēs ekonomiskais izdevīgums, neko labu nesagaidu. Nobrūkot vēl demokratijai Amerikā, tas viss tikai pasliktināsies.
Latvijas nākotne joprojām ir apdraudēta, un apdraudējums lielā
mērā nāk no tās polītikas, ko neesam realizējuši līdz šim, tajā atbildīgajā brīdī ap 1994. gadu. Tā baze nav mums labvēlīga. Negribas būt pesimistam, bet neredzu pamatu pārlieku optimismam,
atliek tikai cerības.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, gan Korupcijas
novēršanas un apkaŗošanas birojs.
Sveicieniem pievienojās arī daudzi citi. Rīgas Latviešu biedrības
namā norisinājās Valsts policijas
100. gadadienai veltīts svinīgais
sarīkojums.

Foruma diskusijas šogad tika
veltītas ārējo investīciju riskiem,
kiberdrošībai, pretterorismam,
drošības iestāžu starptautiskai sadarbībai, kriptovalūtām un citiem
drošības izaicinājumiem. ASV vizītes laikā deputātiem notika vairākas divpusējās tikšanās. Latvijas
vēstniecībā ASV deputāti ar vēstnieku Andri Teikmani pārrunāja
Latvijas – ASV sadarbības aktuālitātes.
***
Policija svin savu Simtgadi
5. decembrī, Valsts policija svinēja 100. gadadienu savā pastāvēšanas vēsturē. Savus kollēgas svētkos sveica gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, gan

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (no kreisās), Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, Valsts
prezidents Raimonds Vējonis,
Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece un Ministru prezidents
Māris Kučinskis piedalās Valsts
policijas 100. gadadienai veltītā
sarīkojumā Rīgas Latviešu biedrības namā // Foto: LETA

Notika tradicionālā ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa un
Barikāžu laikā kritušo piemiņas
vietām Bastejkalnā. Rīgas Svētā
Jēkaba katedrālē norisinājās ekumeniskais dievkalpojums.
Policijas vēsture aizsākās 1918.
gada 5. decembrī, kad Latvijas
Tautas padome pieņēma pagaidu
noteikumus par iekšējās apsardzības organizēšanu, kas kļuva par
policijas izveides tiesisko pamatu.
Faktiskais policijas izveides process beidzās līdz ar kaŗa darbības
izbeigšanos 1920. gada pavasarī.
Latvijas Valsts policijas dibināšanas 100. gadadienai veltītajā
svinīgajā sarīkojumā piedalījās
Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Savā uzrunā Valsts prezidents
pateicās visiem Valsts policijas darbiniekiem par darbu, katru dienu
rūpējoties par mūsu valsts un tās
iedzīvotāju drošību.
(Turpinājums 10. lpp.)
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
KANADA. 29. novembrī Latvijas vēstniecība Otavā kopā ar
citām Centrālas un Austrumeiropas vēstniecībām Kanadā organizēja
klasiskās mūzikas koncertu “Pārmaiņu gars” (Spirit of Change) kā
veltījumu demokratiskajām pārmaiņām, kas notika Eiropā 20. gadsimta izskaņā, kad tautas atguva savas valstis un brīvību. Koncertā, kas
notika jau trešo reizi, ir iespēja iepazīstināt ar mūsu mūzikas dižgariem. Pirms gada tika atskaņots Tālivaldis Ķeniņš, kas lielu mūža
daļu dzīvoja un strādāja Kanadā, bija viens no akadēmiski izglītotajiem komponistiem un mūzikas pedagogiem. Šogad pēc vēstniecības ieteikuma koncertam izvēlējās komponisti Lūciju Garūtu. Otavas universitātes Mūzikas skolas koris izjusti izpildīja Lūcijas Garūtas lūgšanu “Mūsu Tēvs debesīs” no kantātes “Dievs, Tava zeme deg”.
Dziedātājiem apgūt latvisko izrunu palīdzēja vēstnieka Kārļa Eichenbauma dzīvesbiedre Ināra, kas, projektu īstenojot, pievienojās
studentu korim arī koncertā. • 2. decembrī Latvijas vēstniecība
Vankūverā organizēja Latvijas filmas “Nameja gredzens” (The Pagan
King) izrādi Eiropas Savienības Filmu festivālā. Piesaistot arvien
lielāku skatītāju interesi, festivāls Vankūverā norisinājās jau 21. reizi
The Cinematheque pilsētas centrā.

(Turpināts no 9. lpp.)

liskās gvardes orķestris diriģenta
Deivida Palmkvista (David PalmAlojā atklāts piemineklis
qvist) vadībā kopā ar Nacionālo
Brīvības cīņās kritušajiem
bruņoto spēku orķestri atskaņoja
8. decembrī Alojā, Baznīcas ielā populāru dāņu un latviešu kom4a, tika atklāts tēlnieka Kārļa Zāles ponistu mūziku.
piemineklis Latvijas brīvības cīnītājiem.
***
Latvijas rakstnieki Maskavā
Non-fiction starptautiskais grāmatu tirgus (Non/fiction№20) jau
20. reizi noritēja Centrālajā mākslinieku namā, Maskavā. Starp 24
dalībvalstu grāmatu izdevējiem
un rakstniekiem bija atrodami arī
Latvijas pārstāvji.
1. decembrī Baltijas valstu liteLatvijas brīvības cīņās krituša- rārajā kafejnīcā notika Latvijas
jiem veltītais tēlnieka Zāles piemi- rakstnieku “stunda”, kuŗā bija ieneklis pēc gadu desmitu ilgiem spēja iepazīties ar labi zināmiem
klejojumiem atgriezies dzimtajā latviešu rakstniekiem: Dainu Sirvietā Alojā. Svinīgā pieminekļu at- mo, Ingunu Cepīti un Aivaru Eiklāšanas ceremonija notika ar ka- puru. Rakstnieki un dzejnieki ne
rogu sardzes maiņu un Zemes- tikai stāstīja par aktuālo Latvijas
sardzes 22. kaujas nodrošinājuma literātūrā, bet arī iepazīstināja klātbataljona piemiņas zalvēm. “Mums esošos ar saviem darbiem. Visu
beidzot ir izdevies piepildīt senču nedēļu bija apskatāma Gitas Treisapni” – tā Kārļa Zāles veidotā pie- ces illustrāciju izstāde “Skat! Look!”
minekļa atklāšanas sarīkojumā un Latvijas izdevniecību stends.
teica alojieši. Pēc vairāku desmitu
gadu prombūtnes piemineklis
***
beidzot atgriezies mājās, Alojā –
Berlīnē prezentē Latvijas
vietā, kur tam vajadzēja atrasties
skaistākās bērnu grāmatas
jau pirms 78 gadiem. Granītā kaltā
30. novembrī Berlīnes kultūras
skulptūra ir viens no tēlnieka Kār- centrā “ostPost” un bērnu starpļa Zāles pēdējiem darbiem, kas tautiskās literātūras grāmatnīcā
veltīts Latvijai un brīvības cīnī- Mundo Azul mazie lasītāji, viņu
tājiem.
vecāki un citi interesenti tika ie***
pazīstināti ar starptautisku atziCicerona balvas ieguvēji
nību guvušo Latvijas bērnu litekultūras jomā
rātūru.
6. decembrī tika pasniegtas CiKultūras centrā “ostPost” notika
cerona balvas. Balva nominācijā tikšanās ar slaveno dzejnieci un
“Kultūra” piešķirta mākslas vēstur- bērnu grāmatu autori Inesi Zanniekam Imantam Lancmanim deri, kuŗa sniedza ieskatu savā
par nezūdamu ieguldījumu Run- krāsainajā dzejas un stāstu pasaudāles pils atjaunošanā un literātei lē. Lasījumam sekoja kopīga bērMārai Zālītei par Latvijas sabied- nu iemīļoto animāciju filmu “Lurības iedvesmojumu dzejā, pub- patiņi” skatīšanās, kā arī radošā
licistikā un rokoperu libretos. darbnīca, kuŗu vadīja “Lupatiņu”
Cicerona balvu šai nominācijā audumu pasaules idejas autore
saņēmusi arī Latvijas Radio 1 pro- Ūna Laukmane. Savukārt bērnu
gramma “Kultūras rondo” par ko- starptautiskās literātūras grāmatmūnikācijas daudzveidību un dzi- nīcā Mundo Azul bija apskatāma
ļumu
izdevniecības “Liels un mazs” grā***
matu izstāde, tai skaitā bilžu grāNacionālo bruņoto spēku
matu serija “Bikibuks”, kas nesen
orķestris viesojas Dānijā
saņēmusi Latvijas Grāmatizdevēju
Par godu Latvijas valsts Simtajai asociācijas balvu. Izstādes atklāgadadienai Latvijas vēstniecība šanā izdevniecības “Liels un mazs”
Dānijā sadarbībā ar Latvijas Na- direktore Alīse Nīgale iepazīstināja
cionālo bruņoto spēku stāba or- viesus ar izdevniecības darbu, kā
ķestri un Dānijas Karaliskās gvar- arī tās nākotnes plāniem.
des orķestri 29. novembrī Dānijas
Karaliskā Teātŗa Jaunajā zālē
***
(Stærekassen) organizēja koncertu
Kobē “Apkārt pasaulei –
un svētku pieņemšanu. Šis bija
pietura Latvija!”
nozīmīgākais Latvijas Simtgades
25. novembrī Rīgas sadraudzīsvinību sarīkojums Dānijā. Kon- bas pilsētā Kobē norisinājās kultūcerts tika plānots nedēļu pirms ras sarīkojums “Apkārt pasaulei –
Dānijas kroņprinča Frederika un pietura Latvija!” Suma Rikju (Sukroņprinceses Mērijas vizītes Lat- ma Rikyu) botāniskajā dārzā. Pievijā decembrī – kā daļa no vizītes dalījās vairākas pasaules valstis ar
kopējās kultūras programmas. saviem nacionālajiem stendiem,
Koncerta programmā iekļauti gan taču centrālā loma šogad, Latvijas
latviešu un dāņu klasiskās mūzi- Simtgadē, bija atvēlēta Latvijai.
kas un mūsdienu komponistu Sarīkojumā uzstājās pārstāvji no
oriģinālkompozīcijas, gan pārli- Latvijas vēstniecības un Latvijas
kumi un aranžējumi pūšamin- goda konsulāta Osakā, kuŗi iepastrumentu orķestrim. Nacionālo zīstināja apmeklētājus ar Latvijas
bruņoto spēku Galvenā diriģenta vēsturi un kultūru, kā arī mācīja
pulkvežleitnanta Daiņa Vuškāna tautasdejas, kas aizrāva gan lielus,
un Stāba orķestŗa diriģenta kap- gan mazus.
teiņleitnanta Gunta Kumačeva
Īpašu skatītāju atzinību ieguva
vadībā skanēja Andreja Jurjāna, japāņu instrumentālā grupa “UzEmīla Dārziņa, Gotharda Indriķa manību!”, kas atskaņoja pazīstaHelmaņa, Jāņa Zvaigznes, Rai- mas latviešu tautasdziesmas un
monda Paula, Marinas Vidmontes demonstrēja kokles skanējumu
un Sergeja Austra Universa skaņ- (attēlā). Apmeklētāji ar interesi
darbi. Koncerta noslēgumā Kara- aplūkoja dažādu novadu tautas-
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tērpus, kuŗos bija tērpušies Latvijas stenda pārstāvji. Sarīkojuma
laikā bija iespējams nogaršot latviešu gardumus, saņemt krāsainus informātīvus materiālus par
Latviju un iegādāties latviešu
meistaru rokdarbus. Prieks bija
vērot latviešu un japāņu studentus, kuŗi aktīvi darbojās stendā un
ar sajūsmu un lepnumu stāstīja
par Latviju.
***
JAPĀNA. 8. decembrī Latvijas vēstniecībā Japānā notika LatŅujorkā prezentē filmu
viešu valodas runas konkurss. Konkursa dalībnieki tika vērtēti divās
par grupu “Pērkons”
katēgorijās – pamatlīmeņa un augstāka līmeņa zināšanās. Katram
konkursa dalībniekam bija jāuzstājas ar runu latviešu valodā. Dalībnieku uzstāšanās tika vērtēta pēc satura, izrunas, izteiksmīguma un
prasmes atbildēt uz jautājumiem latviešu valodā. Runas konkursā
pirmo vietu pirmajā katēgorijā ieguva Naomi Jadžima (Naomi
Yajima) ar stāstu “Pavedieni, kas savieno sirdis”. Naomi ar lielu aizrautību stāstīja par latviešu mūziku, kas viņu iedvesmo. Naomi atklāja, ka vēlas “iet savu dzīvi kopā ar latviešu dziesmu” un tādēļ nākamgad cer iestāties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
10. decembrī ap pusnakti pēc
Latvijas laika Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) sadarbībā ar
pasaulslaveno rokmūzikas žurnālu Rolling Stone notika virtuālās
reālitātes īsfilmas par leģendāro Latvijas rokgrupu “Pērkons” – Pērkons. A VR Rockumentary Ņujorkas pirmizrāde. ASV tapusī virtuālās reālitātes īsfilma Pērkons. A
VR Rockumentary stāsta par leģendāro latviešu grupu “Pērkons”
un tās lomu PSRS sabrukumā. Filmas veidotāji ir Mineapolē, ASV
bazēta reklāmas aģentūra Fallon
Worldwide.
***
“7 miljardi gadu pirms
pasaules gala” piedzīvo
pirmizrādi Francijā
Francijas pilsētā Eksānprovānsā festivāla Tous Courts ietvaros
5. decembrī Francijas pirmizrādi
piedzīvoja režisora Jāņa Ābeles
debijas pilnmetrāžas spēlfilma “7
miljardi gadu pirms pasaules gala”.
Filma ir Latvijas un Francijas
kopprojekts, un trešā daļa no stāsta ir filmēta un risinās Francijas
dienvidos, Marseļā. 1. februārī
Jāņa Ābeles filma startēs Latvijas
kinorepertuārā, informē filmas
izpildproducente Inga Jerzjukova. Latvijā plašākai publikai Jānis
Ābele ir pazīstams kā topošās spēlfilmas “Jelgava ‘94” režisors (pirmizrāde gaidāma 2019. gadā), tomēr
starptautisku atzinību ieguvis jau
ar Latvijas Kultūras akadēmijas
filmu režijas maģistra diplomdarbu, spēles īsfilmu “Augstāk par
zemi” (2015).
***
“Vectēva tēvs”
saņem balvu Turcijā
Latvijas Kultūras akadēmijas
(LKA) absolventa Kārļa Lesiņa
dokumentālā filma “Vectēva tēvs”
(2016), kas tapusi Latvijas Televīzijas ciklā “Latvijas kods. Latvija
šodien” un saņēmusi Nacionālo
kino balvu “Lielais Kristaps” kā
labākā debija, nupat apbalvota arī
Stambulā, kur atzīta par labāko
īsmetrāžas dokumentālo filmu.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

FRANCIJA. 2. decembrī Latvijas vēstniecība Francijā, sadarbībā ar Latviešu apvienību Francijā, rīkoja klavieŗmūzikas vakaru
vēstniecības telpās, kuŗā uzstājās pianiste Iveta Cālīte. Koncerts guva
neviltotu publikas atsaucību un deva skaistu ieskaņu Adventes laikam. Iveta Cālīte atskaņoja dažādu komponistu mūziku, tai skaitā
vairākus latviešu komponistu skaņdarbus: Pēteris Vasks, Jānis Ivanovs, Jānis Mediņš. Varēja klausīties arī Ravēla, Debisī un Haidna
kompozīcijas, kuŗas pianiste atskaņoja ar īpašu virtuozitāti un emocionalitāti. Pianiste jau vairākus gadus dzīvo Zviedrijā, kur studējusi
un ieguvusi maģistra gradu un solista diplomu Stokholmas Karaliskajā mūzikas augstskolā. Ar Franciju māksliniecei ir īpaša saikne,
jo pēc mācībām Rīgā, J. Mediņa un E. Dārziņa vidusskolā, viņa studijas turpināja Alfrēda Korto (Alfred Cortot) mūzikas augstskolā Parīzē.
SPĀNIJA. 25. novembrī vēstniece Argita Daudze ar uzrunu atklāja Ziemeļvalstu Ziemsvētku labdarības tirdziņu. Uzrunājot klātesošos, vēstniece akcentēja šī gada nozīmi Latvijā, kad mūsu valsts
svin 100. dzimšanas dienu. Tirdziņa lielajā loterijā kā galvenā
balva tika piedāvāts ceļojums uz Latviju, ko nodrošināja Latvijas
Nacionālā aviokompanija AirBaltic un uzņēmums BalticVision.
AirBaltic nodrošināja lidojumu no Madrides uz Rīgu un atpakaļ,
savukārt BalticVision piedāvāja naktsmītni Rīgā un ekskursijas spāņu valodā. Ziemeļvalstu Ziemsvētku labdarības tirdziņš Madridē ik
gadu novembŗa beigās notika jau 61. reizi. Pagājušā gadā Latvijas
vēstniecības darbinieces piedalījās tirdziņā ar savu stendu, piedāvājot
viesiem iepazīt Latviju. Tirdziņu vienā dienā apmeklē apmēram 1000
cilvēku. Koncertu apmeklēja Parīzē un tās reģionā pastāvīgi dzīvojošie latvieši un Latviešu apvienības Francijā biedri, kā arī Latvijas
draugi un mūzikas mīļotāji. Vēstniecības koncertzāle bija pilna un
skatītāji pēc koncerta teica ļoti atzinīgus vārdus par pianistes sniegumu. Pēc koncerta I. Cālīte sniedza interviju lettonie-francija.fr
blogerim Bruno Dal.
SLOVĒNIJA. CHORVATIJA. 28. novembrī Zagrebā,
Chorvatijā un 29. novembrī Ļubļanā, Slovēnijā, Latvijas vēstniecība
Ungārijā, svinot Latvijas valsts Simtgadi, organizēja koncertorganizācijas Ave Sol koklētāju ansambļa Cantata koncertus un tiem sekojošas svinīgas pieņemšanas. Latvijas Simtgades sarīkojumus Mimara
mūzejā Zagrebā un Mūsdienu vēstures mūzejā Ļubļanā ar svinīgām
uzrunām atklāja Latvijas nerezidējošais vēstnieks Chorvatijā un
Slovēnijā Vilmārs Heniņš, koncertu viesus iepazīstinot ar būtiskākajiem un izšķirošajiem Latvijas vēstures notikumiem pēdējo simt
gadu laikā un mūsdienu Latvijas valsts attīstības aktuālitātēm un sasniegumiem.
KRIEVIJA. Ar svinīgu noslēguma sarīkojumu un apbalvošanu 6. decembrī noslēdzies Latvijas Simtgadei veltītais interneta konkurss “Iepazīsti Latviju”. Konkursu sadarbībā ar Latvijas vēstniecības
Krievijā konsulārās nodaļas kanceleju Kaļiņingradā organizēja Kaļiņingradas apgabala A. Gaidara vārdā nosauktā bērnu bibliotēka.
Konkursa dalībniekiem – Kaļiņingradas apgabala skolniekiem vajadzēja atbildēt uz 50 Kancelejas Kaļiņingradā sagatavotajiem jautājumiem par Latvijas vēsturi, personām, kuŗām bijuši nopelni Latvijas
kā neatkarīgas valsts izveidē un atpazīstamībā, sasniegumiem kultūrā, sportā, tautsaimniecībā, atpazīt ievērojamākās Latvijas tūrisma
apskates vietas. Savas atbildes pavisam iesniedza 94 konkursa dalībnieki no vairāk nekā 20 Kaļiņingradas apgabala skolām
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Kremlis šantažē, Ždanoka piespēlē
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
ASV prezidents Donalds Tramps
vēlīgi devis Vladimiram Putinam
vēl divus mēnešus laika, lai atspēkotu Vašingtonas pārmetumus, ka
Krievija ir tā, kas pārkāpusi amerikāņu-padomju 1987. gada līgumu par vidējās distances raķešu
aizliegumu. Pretējā gadījumā ASV
no šī līguma atteiksies, lai būtu ko
stādīt pretim šai bruņojuma jomā. Vašingtonai ir pierādījumi, ka
Krievija, pārkāpjot šo līgumu,
ražo SSC-8 tipa raķetes. Tās nu
būtu jāiznīcina, lai šo līgumu nepārkāptu…
Un kā nu reaģē “dziļi aizvainotais” Putins? Viņš, var teikt, publiski atslepenojis savu “brīnumieroci” – lāzera staru kompleksu

Peresvet, kuŗš esot spējīgs “paralizēt” ienaidnieka dronus, raķetes,
lidmašīnas. Ļoti zīmīgi, ka šim
“brīnumierocim” (Hitleram arī
bija Wunderwaffen) dots nosaukums Peresvet. Runa ir par 14. gadsimta mūku, Peresvetu, kuŗš Kuļikovas kaujā pieveica izcilāko tatāru spēkavīru un tika kanonizēts
kā pareizticīgās baznīcas svētais.
Tā nu nesenais bezdievis (ateists)
Putins, piesaucis svētos aizgādņus,
aizvien no jauna šantažē un provocē Rietumus.
25. novembrī, kā zināms, no
Ukrainai atņemtās Krimas tika
apšaudīti ukraiņu flotes bruņukateri, kas grasījās caur Kerčas
jūras šaurumu nokļūt Azovas jūrā,

Gobzema valdības
veidošanas chronika
Kā jau rakstīju iepriekšējā komentārā, pirmā sarunu nedēļa
ar partijām par valdības veidošanu vairāk atgādināja laika stiepšanu gaŗumā, un partijas sāka
izrādīt neapmierinātību, izskatījās, ka no sarunām aizies Attīstībai/Par! (AP), bet Gobzems pasteidzās un paziņoja, ka atsauc
savu piedāvājumu šai partijai
veidot valdību. Savukārt Jaunā
konservātīvā partija (JKP) aicināja atteikties no Zaļo un Zemnieku (ZZS) iesaistīšanas valdībā, bet ar to, ka valdību varētu
veidot tikai četras partijas, neapmierināta bija Nacionālā apvienība (NA). Līdzīgus uzskatus par

māju, ka mēs šodien varam sākt
sadarboties ar Krieviju. Mēs esam
Rietumi, mēs esam Eiropa.”
Un tagad – par Ždanoku – un
ne tikai.
6. decembrī Rīgas krievu avīzes
Segodņa portālā Vesti paradījās
trekns virsraksts: “Kas neatstās
Latviju ar mieru, tiks izsviests aiz
ribām.” Un zem tā – foto: Ināra
Mūrniece un Raivis Dzintars.
Un tālāk seko plašs raksts, kas
pārņemts no portāla gazeta.ru.
Izrādās, ka šo teikumu par izsviešanu aiz ribām esot teicis kāds
ukraiņu sabiedrisks darbinieks
un runa bija par Ukrainu, nevis
Latviju. Tā nu kārtējo reizi Rīgas
krievu avīze neķītri manipulē

aizgūtus tekstus, lai tik līdz baltkvēlei kurinātu pretlatvisku noskaņojumu.
Par ko tad ziņoja portāls gazeta.
ru? Izrādās, ka Briselē, Eiropas parlamenta ēkā, notika kārtējais “Krievu forums”, ko bija organizējusi
nevaldāmā “Eiropas krievu alianses” priekšsēde Tatjana Ždanoka.
Viņa, ievadot forumu, simtprocentīgi piebalsoja Kremļa priekšstatiem par “krievu pasaules” misiju un mērķiem, un galvenais runātājs bija Maskavas “ASV un Kanadas institūta” eksperts, rezerves
ģenerālmajors Pavels Zolotarevs.
Nekaunība un naids – sākot ar
Kremli un beidzot ar Rīgas krievu
avīzi.

Trilleris vai polītiskā krize?

SALLIJA
BENFELDE
Raugoties valdības sastādīšanas notikumos, varētu sacīt, ka
tas ir aizraujošs polītiskais trilleris, kuŗu ir interesanti vērot, ja
vien tā nebūtu reālitāte, kas skar
ikvienu Latvijas iedzīvotāju.
Pirmdien, 10. decembrī, beidzās Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa dotais laiks Aldim
Gobzemam no KPV LV valdības sastādīšanai. Pēc tikšanās ar
premjēra amatam nominēto Gobzemu Valsts prezidents paziņoja: “Neskatoties uz vairākkārtējiem mēģinājumiem, arī Aldim
Gobzemam tomēr nav izdevies
iegūt parlamenta vairākuma atbalstu savai kandidātūrai Ministru prezidenta amatam. Tāpēc
jau tuvākajā laikā tikšos ar parlamentā ievēlēto polītisko partiju
frakciju vadītājiem, lai pārrunātu polītisko partiju redzējumu
par turpmāko valdības veidošanas procesu, t. sk. iespējamo atbalstu vienam Ministru prezidenta amata kandidātam.” Prezidents arī informēja, ka uzdevis
sagatavot rīkojumu, ar kuŗu atzīs
par spēku zaudējušu savu aicinājumu Gobzemam sastādīt Ministru kabinetu.

kuŗas ziemeļkrastā Ukrainai ir
ostas – Berdjanska un Mariupole.
Katerus konfiscēja, ievainotos jūrniekus un pārējos apkalpes locekļus nogādāja uz Maskavu, lai nodotu tiesai – par ko? Tikmēr Mariupoles reidā stāv kuģi, tostarp
zem ārvalstu karogiem, kuŗiem
Krievija liedz doties uz Melno jūru.
Nav brīnums, ka šādos apstākļos
ASV saskaņā ar Montrē konvenciju paziņojusi Turcijai, ka grasās
caur Bosforu sūtīt savu kaŗakuģi
uz Melno jūru, lai iedrošinātu
NATO dalībvalstis – Rumāniju un
Bulgāriju, kā arī Gruziju, kuŗas
nupat ievēlētā jaunā prezidente
Salomeja Zurabišvili intervijā BBC
korespondentam teica: “Nedo-

ZZS pēkšņi publiski pauda arī
KPV LV valdes priekšsēdis un
Gobzema partijas biedrs Artuss
Kaimiņš. Visa otrā valdības veidošanas nedēļa pagāja lielā nenoteiktībā un bez konstruktīvām
sarunām par valdības veidošanu,
lai gan Gobzems sākumā apgalvoja, ka balsojums par valdību
notiks jau piektdien. Ceturtdienas vakarā Gobzems pēkšņi paziņoja, ka viņam ir “trīs dienas
un īsts plāns B”, tāpēc piektdien,
7. decembrī, aicina uz tikšanos,
lai iepazīstinātu ar šo plānu, pie
sarunu galda palikušās partijas.
Piektdien Gobzems paziņoja,
ka balsis valdībai ir un vienlaikus
nav un piedāvāja atgriezties pie
“koalīcijas ar tautu” un aicinās
nozaru profesionāļus valdībā.
Valdības veidošanā tikšot iesaistītas personas, kuŗas nepieder
partijām, bet “ir labākās Latvijā”,
sacīja Gobzems. Pirmdien viņš
ar šiem profesionāļiem plānojot
iepazīstināt prezidentu un uzskatot, ka partijas viņu atbalstīs.
Ja šāda valdība netiks apstiprināta, Gobzems lūgs izsludināt
ārkārtas vēlēšanas. Viņš arī atzina, ka dažus cilvēkus darbam
valdībā viņš jau ir uzrunājis un
šādas sarunas notikušas jau oktobŗa sākumā.
Tomēr jau piektdien, 7. novembrī, kļuva skaidrs, ka partijas
vairs nav gatavas vilkt laiku gaŗumā. Partiju apvienības Jaunā
Vienotība (JV) valde paziņoja,
ka neredz iespēju turpināt valdības veidošanas sarunas ar Valsts
prezidenta nominētā premjēra
amata kandidātu Aldi Gobzemu. “Nepilnu divu nedēļu laikā
valdības veidošanas process nav
izkustējies no sākotnējā punkta.
Esam skaidri definējuši, ka atbalstīsim stabilu ilgtermiņa labēji
centrisko spēku vairākuma valdību, taču joprojām neesam saņēmuši skaidru atbildi par topošās koalīcijas sastāvu. Mums ir

radies iespaids, ka tiek darīts
viss, lai ievilktu valdībā prokremliski orientēto Saskaņu. Tāpat ir
pamatotas šaubas, vai Gobzemam ir atbalsts paša partijā,”
teica apvienības Jaunā Vienotība
valdes priekšsēdis Krišjānis Kariņš.
Tādu nostāju pauda arī JKP.
13. Saeimas deputāte Juta Strīķe,
kuŗa norādīja, ka JKP neatbalstīs
Gobzema jauno piedāvājumu –
veidot “profesionāļu valdību”.
“Gobzems patiesībā ir oligarchu
iedēta ola,” pauda Strīķe, kuŗa
uzskata, ka Gobzems valdības izveidē rēķinās ar Saskaņas atbalstu un darbojas “sazobē ar Aināru
Šleseru”. NA priekšsēdis Raivis
Dzintars savukārt sacīja, ka Gobzema kā premjēra amata kandidāta iespējas ir izsmeltas. Bet
iepriekš no Gobzema valdības
veidošanas sarunām izslēgtās apvienības Attīstībai/Par! līderis
Juris Pūce aicinājis citas partijas
“izbeigt šo farsu”. “Šis ir Aināra
Šlesera plāns. Man ir jautājums
prezidentam: vai cilvēkam, kurš
iedevis mērkaķim granātu, nebūtu laiks granātu atņemt,” sacīja
Pūce.
Turklāt joprojām nebija skaidrības par to, vai Gobzemam tiks
vai netiks piešķirta pielaide valsts
noslēpumam, jo tam vajadzīgs
ilgāks laiks. Situāciju saasināja
arī tas, ka piektdien Ainārs Šlesers intervijā laikrakstam Dienas
Bizness atklāti pauda atbalstu
Aldim Gobzemam un viņa iecerētajai “profesionāļu valdībai”.
Darba devēju, tirgotāju un
rūpnieku organizācijas gan sajūsmu par Gobzema plānu nepauda un aicināja polītiķus saņemties un beidzot izveidot valdību. Svētdien LTV raidījumā
De facto ziņoja, ka kādu laiku
Ministru prezidenta amata kandidāta Alda Gobzema mājas bijušas Vecrīgas dzīvoklis, kas piederēja Krievijas bankas Otkritie

patukšošanā iesaistītai Latvijas
pilsonei Marijai Kovarskai. Gobzems bijis arī sievietes advokāts
un bija izsniedzis viņai aizdevumu. Tas, ka Gobzems bijis Kovarskas advokāts, īpaši nepārsteidz,
jo galu galā advokāti jau lielāko
tiesu pārstāv likumpārkāpēju intereses, bet fakts, ka Gobzems
dzīvojis viņai piederošā dzīvoklī,
notikušo liek vērtēt jau citādāk.
Un, protams, Gobzema izslēgšana no advokatūras, par ko kļuva
zināms novembŗa beigās, ainu
ar Ministru prezidenta kandidātūru padarīja pavisam nejauku.
Alda Gobzema jaunā plāna
piedāvājums brīvdienās, redzot,
ka arī “profesionāļu valdība” nesanāks, – turpināt diskusijas četru partiju sastāvā, bez Zaļo un
Zemnieku savienības (ZZS),
vairs neko nevarēja glābt, tāpat
kā piedāvājums Edgaram Rinkēvičam (JV) kļūt par vicepremjēru, atrisinot problēmu saistībā
ar neesošo pielaidi valsts noslēpumam. Jau svētdienas vakarā
bija skaidrs, ka Gobzema valdības nebūs. Prezidenta paziņojums pirmdien to apstiprināja.
Par mērkaķi un granātu
Protams, pagājušās divas nedēļas spoži parādīja gan partijas
KPV LV, gan tās deputāta Alda
Gobzema izpratni par valsti, bijušā advokāta raksturu un ambīcijas tiem, kas to vēlējās redzēt
un saprast. Lielākā partijas un
Gobzema atbalstītāju daļa, manuprāt, joprojām uzskata viņus
par tautas glābējiem, kuŗi tiek
apmeloti un nekad neko sliktu
nav darījuši. Tomēr dancis nu jau
gar divām nesastādītām valdībām liek vaicāt gan par Valsts
prezidenta izpratni par polītikā
notiekošo, gan par partiju gribu
strādāt. Var jau uzskatīt, ka prezidents nominēja Gobzemu, lai
parādītu, ko šis cilvēks patiesībā
var un spēj darīt. Divu nedēļu

notikumos savu nostāju – vara
par jebkuru cenu – apliecināja
arī ZZS. Tomēr maksa par tādu
“pierādījumu” ir pārāk augsta.
Valdības joprojām nav. Kā jau
esmu rakstījusi, valstij ir tikai
nākamā gada “pagaidu budžets”,
kas turklāt tā īsti neatrisina un
nevar atrisināt jautājumus par
veselības aprūpes financēšanu.
Nevar arī sacīt, ka jaunievēlētie
deputāti kārtīgi būtu ķērušies
pie darba Saeimā. Izrādās, ka
viens no svarīgajiem jautājumiem, kuŗš jārisina, ir grozījumi
Diasporas likumā – proti, steidzami paveicams darbs, izrādās,
ir diasporas definīcijas labošana.
Grozījumi jau minētajos veselības aprūpes financēšanas noteikumos, kas “aiz borta” atstāj daudzus iedzīvotājus, acīmredzot
nav īpaši steidzams jautājums.
Var smieties un atzinīgi novērtēt
Juŗa Pūces asprātīgo izteikumu
par mērkaķi ar granātu, bet, raugoties polītiķu izdarībās un
klausoties viņu runās, gribas
vaicāt, vai šo apzīmējumu drīz
nevajadzēs attiecināt uz Saeimas
vairākumu? Polītiķi paši pamazām sāk atzīt, ka valstī ir polītiskās krizes pazīmes, bet vēlmi
pārkāpt savām ambīcijām un
beigt vilkt “sarkanās līnijas” ap
sevi lāgā nevar manīt. Atliek
vien atkārtot, ka principi ir svēta
lieta, bet bez kompromisiem
valsti nav iespējams veidot un
vadīt.

Šī publikācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda financiālu
atbalstu no Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem. Par publikācijas saturu
atbild biedrība “Laiks-BL”
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KO VARAM PALĪDZĒT?

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) un avīzes “Laiks”
“apaļais galds” par bērnu garīgo veselību Latvijā
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā:
“Mūsu “apaļais galds” ir zināms
turpinājums diskusijai, kas notika šā gada 9. jūlijā, kad pulcinājām kopā cilvēkus, kuŗi iesaistīti
bērnu ar garīga rakstura problēmām aprūpē. Turklāt nevis dažkārt, bet ikdienā. Izrādījās, ka
šādas savstarpējas sarunāšanās
nemaz tik bieži nenotiek. Tikšanās Medicīnas vēstures mūzejā, uz kuŗu pulcējās vairāk nekā
30 cilvēku, pierādīja, ka šīm sarunām ir jānotiek. Pretējā gadījumā katrs turpinās dusmoties
savā stūrī. Saeima bija uzdevusi Pārresoru koordinācijas centram sagatavot ziņojumu par to,
kas notiek šajā jomā Latvijā.
Centra pārstāvji piedalījās arī
mūsu diskusijā, un pieļauju, ka
šī diskusija un LĀZA sagatavotie
ieteikumi padarīja šo Pārresoru
koordinācijas centra gala ziņojumu saturīgāku un pragmātiskāku. Taču – mēs varam lietas labā
darboties jau tagad. Lai zinātu,
ko īsti darīt, šodien mēģināsim
visi kopā atbildēt vai vismaz izteikt savas idejas attiecībā uz
diviem svarīgākajiem jautājumiem. Pirmais – kā izglītot sabiedrību, kā pastāstīt, kas ir būtisks garīgās veselības jomā. Nav
taču vērts cīnīties ar sekām, ja
cēloņi netiek novērsti. Viena no
smagajām problēmām ir cilvēku
neizpratne par to, kā veidojas
garīgā veselība. Diemžēl skaidrības par šiem jautājumiem nav
nedz jaunajiem vecākiem, nedz
arī ārstu vidū. Savukārt Saeimā
nav intereses par šo lietu. Otrs
jautājums – ko un kā mediķi, kas
praktizē, var praktiski palīdzēt šī
nopietnā jautājuma risināšanā.”
Uģis Gruntmanis, LĀZA priekšsēdis, endokrinologs:
“Man nupat bija lekcija Gaiļezera slimnīcā, kur es runāju par
veselības aprūpes sistēmām pasaulē, kuŗas salīdzināju ar Latvijas sistēmu. Novembris ir vīriešu veselības mēnesis, tālab cita
starpā vērsu klausītāju uzmanību arī uz lietām, kas saistītas ar
vīriešu garīgo veselību. Jo – Latvija ir otrajā vietā Eiropas Savienībā ar milzīgo pašnāvību skaitu.
Bieži vien polītiskajā un sociālajā diskusijā tas sasaistīts ar
nevienlīdzību, bezcerību. Ciemojoties Saldus pusē, kur daudzi
dzīvo trūcīgi, mani ļoti pārsteidza, cik daudz jaunu cilvēku ir
paņēmuši ātros kredītus, tos nespēj nomaksāt, un tāpēc nākas
izbraukt no Latvijas. Diemžēl
divi no viņiem, iedzīti parādu
postā, atmeta ar roku un izdarīja pašnāvību. Domāju, ka pārtikušā sabiedrības daļā bieži to
neredzam. Līdzīgs stāsts ir par
kazino, tie Latvijā ir uz katra
soļa, – tie dzen cilvēkus atkarībās un parādos. Tāpat mani pārsteidz, ka pat visos celtniecības
veikalos pārdod alkoholu. Alkohols rada mūsu tautai milzīgas
problēmas – no tā cieš ģimenes
un bērni. Tas ir vistiešākajā veidā
saistīts arī ar bērna garīgo veselību. Daudzus no minētajiem jautājumiem mēs, ap šo galdu sēdošie, nespējam tiešā veidā risināt.

Bet mēs spējam risināt profesio- jo risināmo jautājumu šajā jomā
nālus jautājumus, kas saistīti ar ir ārkārtīgi daudz!”
ārstu sertifikāciju un bērnu psīchiatru un psīchoanalītiķu reziDace Sortland, psīchiatre (Nordentūras izveidošanu, palīdzī- vēģija), LĀZA:
bu tai.”
“Man ir septiņu gadu pieredze
bērnu psīchiatrijā. Šo gadu laikā
Kamena Kaidaka:
neesmu pieredzējusi nevienu ga“Organizācija Ziedot.lv Latvijā dījumu, kad, lai risinātu kādu
strādā ar bērniem, kuŗiem ir ga- problēmu, tiktu strādāts tikai ar
rīga un fiziska rakstura problē- bērnu. Uzreiz tiek iesaistīti vecāmas. Strādā arī ar šo bērnu ve- ki, skola, bērnudārzs, bāriņtiesa.
cākiem, tāpēc arī viņiem ir daudz Tas tīkls ir milzīgs, un reizēm
ko teikt šajā jomā.”
bērns nemaz nenonāk pie ārsta.
Dažos gadījumos, protams, ir
nepieciešams strādāt arī ar pašu
bērnu individuālajās terapijās,
tomēr jāsaprot, ka ir neiespējami kaut ko risināt, ja nav šīs sistēmas. Manuprāt, Latvijā tādas aizvien nav. Tas, ko mēs no ārzemēm varam piedāvāt jaunajiem
kollēgām no Latvijas – praksi,

Kamena Kaidaka

Inese Danga, Ziedot.lv Sociālās
palīdzības programmas vadītāja:
“Ziedot.lv šogad svinēs savu
15. pastāvēšanas gadadienu. Man
ir lepnums par mūsu līdzcilvēkiem, jo, tieši pateicoties viņu
ziedojumiem, mēs darbojamies.
Tā nav fondu nauda vai kādi valstiski ieguldījumi – tie ir Latvijas
iedzīvotāju ziedojumi 40 miljonu
eiro apmērā, kas šajos gados ir
ieguldīti sabiedrības labklājībā.
Mēs ik dienu aicinām līdzcilvēkus ziedot kādam no labdarības
mērķiem, kas saistīts arī ar bērnu garīgās veselības problēmām,
bērniem, kas dzimuši ar garīga
rakstura traucējumiem, arī autiskā spektra traucējumiem. Šo
gadu laikā esam izveidojuši rehabilitācijas centru “Poga”, kas gan
vairāk ir paredzēts bērniem ar
kustību traucējumiem, taču arvien lielāks pieprasījums ir arī
pēc pakalpojumiem garīgās attīstības veicināšanai, ko mūsu speciālistu komanda pamazām arī
ievieš. Ģimenēm pietrūkst līdzekļu, lai apmaksātu šīs terapijas. Tās ir gana dārgas ģimenei,
kuŗā audzina bērnu ar īpašām
vajadzībām un nereti iztiek vien
no pabalsta divsimt trīssimt eiro
apmērā. Taču galvenais, ko esam
paveikuši, – esam parādījuši, ka
šādi bērni mums līdzās ir un
mums par viņiem ir jāparūpējas. Vēl mēs vācam līdzekļus ne
vien terapijām, bet arī auklītēm,
kas dažas stundas nedēļā “iedod
atelpu” šo bērnu vecākiem. Tas ir
neliels, bet ļoti būtisks atbalsts.
Tas, ar ko saskaramies Latvijā, –
vecāki saka, ka tad, kad bērnam
tiek konstatētas kādas veselības
problēmas, viņi jūtas bezpalīdzīgi, jo nav vienotas informācijas
un atbalsta sistēmas. Tieši tāpēc
ir gadījumi, kad vecāki apjūk un
atsakās no saviem bērniņiem.
Protams, arī pieaugušie dažādu
sociālo problēmu dēļ nonāk depresīvos stāvokļos, tāpat cilvēkiem ar invaliditāti nereti ir grūti integrēties un sadzīvot ar savām ierobežotajām iespējām.
Paldies, ka aizsākāt šo diskusiju,

“Runājot par sabiedrības izglītošanu – mēs nevaram risināt
problēmu, ja nezinām, ka tā pastāv. Bērnu psīchiatrijas joma
Latvijā ļoti ilgstoši ir pabērna
lomā. Kopš Padomju Savienības
sabrukšanas sistēma, kas bijusi,
pamazām sabrukusi. Tas, ko es
turpinu darīt – runāju par to, ka
problēmas Latvijas bērnu psīchiatrijas jomā ir un ka tās ir
nepieciešams risināt. Arīdzan
par to, ka psīchiskie traucējumi
bērnu vecumā tiešām ir ļoti izplatīti. Oficiālā statistika rāda, ka
Latvijā tā ir ap 3% kopumā, no
kuŗiem 1% – garīgā atpalicība,
kaut gan patiesībā mēs zinām, ka
uzmanības deficīts un hiperaktīvitāte vien jau ir vismaz 5% populācijas, depresijas izplatība
pusaudžiem – līdz 8-10%, un
tam ir tieša saikne ar pašnāvību
risku. Skatoties uz Latvijas oficiālo statistiku, problēma neeksistē! Tas daļēji saistīts ar uzskaites mechānismu, jo līdz šim
vienīgais statistiskās uzskaites
veids bija psīchiatrijas reģistrs,
ko diemžēl joprojām mēdz izmantot diskriminācijai, proti, es
kā iestādes vadītājs rēgulāri sa-

Dr. Ņikita Bezborodovs

Dr. Uģis Gruntmanis

Dace Sortland

Inese Danga

pāris mēnešus vienkārši pastrādāt šai sistēmā un uzkrāt pieredzi. Riteni nevajag izdomāt no
jauna. Sistēma veiksmīgi darbojas ne vien Norvēģijā, bet arī citās
valstīs. Latvijā nestrādā šis sadarbības tīkls, un diemžēl lielā mērā
tas ir arī nepietiekamu līdzekļu
jautājums, jo Latvijā ir ļoti labi
izglītoti psīchoterapeiti un analītiķi. Norvēģijā bērnu psīchiatrijā ir ļoti maz gultasvietu, jo ļoti
reti bērni nonāk slimnīcā, jo viss
darbs notiek visapkārt iesaistītajās struktūrās, tāpēc visbiežāk ārstēšana stacionārā nemaz nav
nepieciešama. Manuprāt, ir ļoti
svarīgi, ka nevis mēs, ārzemnieki,
tagad nāksim un latviešiem pateiksim, kā un kas jādara, bet viņi
paši varētu atbraukt un paskatīties, kā šo sadarbības tīklu izveidot un kā tas strādā. Domāju,
ka zināšanas Latvijas speciālistiem ir ļoti lieliskas, tikai tās ir
izkaisītas. Tāpēc, ja kādam no
Latvijas kollēgām būtu interese
sadarboties, es ļoti labprāt sarunātu šo iespēju Norvēģijā.”
Ņikita Bezborodovs, Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas
(BKUS) Bērnu psīchiatrijas klīnikas vadītājs:

ienākumu valstu vidū. Resursi ir,
taču tie ir fiksēti milzīgā institucionālajā sistēmā. Līdz ar to arī
stigma, kas ir sabiedrībā, ir milzīga. Ja bērnam ir, piemēram,
Dauna sindroms ar intelekta attīstības traucējumiem, iepriekš
jau skaidrs – viņš no agrīna vecuma mācās speciālajā dārziņā, vēlāk iet speciālajā skolā, un pēc
tam, ja ģimene vairs bērnu nevar
aprūpēt, Latvijā vienīgais sociālās
aprūpes veids bērniem ar šīm
diagnozēm ir institūcija. Cilvēks
no agrīna vecuma tiek šķirts no
visas sabiedrības un atrodas pilnīgi citā pasaulē. Mēs baidāmies
no tā, ko nezinām. Ja cilvēks nekad nav redzējis cilvēku ar Dauna
sindromu, tad nezina, kā rīkoties brīdī, kad sastopas ar šādu
cilvēku – ir lielas bailes un nezi-

ņemu vēstules no Satversmes
aizsardzības biroja ar pieprasījumu pēc reģistra datiem, gadījumos, kad, piemēram, ir runa par
kādas personas piekļuvi valsts
noslēpumam un tamlīdzīgi. Ja
cilvēks ir konsultējies pie psīchiatra, kaut vai tikai vienu reizi,
astoņu gadu vecumā saistībā ar
disleksiju, uz šī pamata viņam
var tiktas ierobežotas tiesības. Kamēr statistiskās uzskaites mechānisms tiek izmantots diskriminācijai, ārsti neredz jēgu reģistrēt
gadījumus. Šajā jomā sadarbība
ar ārzemju latviešiem būtu ļoti
nozīmīga. Ir fantastiski, ka Latvijā darbojas dažādas nevalstiskās un labdarības organizācijas,
kas sāk iesaistīties šai sfērā, taču
pašlaik ar šiem ziedotajiem līdzekļiem mēģinām lāpīt kādu milzīgu caurumu. Diemžēl Latvijas
veselības aprūpes sistēmas piramīda ir pilnīgi apgriezta kājām
gaisā. Tā ir institucionāla, tā balstās lielos stacionāros, mums ir
ļoti daudz bērnu psīchiatrijas gultasvietu, bet gandrīz nav pieejama ambulatorā aprūpe. Komandas darbs, par ko iepriekš runāja
un bez kā nevar efektīvi ārstēt
bērnu psichiskos traucējumus,
veselības aprūpes sistēmas ietvaros kaut kādā mērā darbojas tikai
Rīgā, bērnu psīchiatrijas klīnikā.
Ar prevenciju bērnu psīchiatrijā valsts mērogā nenodarbojas
gandrīz nemaz. Mēs esam augstu

nāšana. Bet vienīgais zinātniski pierādītais veids, kā mazināt
psīchiatrijas stigmu, ir pozitīvs
sociāls kontakts. Zināšanas var
palielināt, bet tas nemazina tendenci izolēties un nemaina attieksmi un uzvedību. Ja dzīvē ir
bijis kontakts ar cilvēku, kuŗam
ir kādi psīchiskie traucējumi, tad
zini, ka viņš ir tikpat labs cilvēks
kā visi pārējie ar savām labajām
un sliktajām īpašībām. Līdz ar
to es ļoti lielas cerības lieku uz
izglītības sistēmas reformu, ceru,
ka vismaz bērnus ar vieglākiem
traucējumiem centīsies iekļaut
standarta izglītības programmā.”
Uģis Gruntmanis:
“Manuprāt, būtu ļoti svarīgi,
lai Veselības ministrijā būtu tāds
cilvēks, kuŗam tiešām rūp šie
jautājumi. Jo ir būtiska loma ir tā
saucamajiem idejas entuziastiem, kas neatlaidīgi virza lietas
uz priekšu.”
Dace Sortland:
“Man liekas, ka tieši šai brīdī,
kad ministrijā tiek gatavots psīchiatrijas attīstības plāns, ir būtiski
neizgudrot no jauna to, kas citās
valstīs jau pastāv un veiksmīgi
funkcionē, bet gan vienkārši paņemt pieredzi un to integrēt
Latvijā.”
Ņikita Bezborodovs:
“Tas ir saistīts arī ar papildu
līdzekļu ieguldīšanu. Zināms, ka
Latvijā vispār veselības aprūpei
no IKP tiek atvēlēts ļoti maz, no
tā garīgās veselības aprūpei niecīga daļa. Tāpēc jebkuŗa lieta, kas
prasa papildu ieguldījumus, atduras pret ļoti lielu pretestību.
(Turpinājums 13. lpp.)
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(Turpināts no 12. lpp.)

Taču vēlreiz uzsveŗu – līdzekļi
jau sistēmā ir, problēma vien, ka
tie ir fiksēti lielajās institūcijās.”
Dace Sortland:
“Tas ir absurds! Tāpēc bērnu
psīchiatrijā Latvijā pamata metode ir zāles, kamēr citur pasaulē ir
vispārējs darbs ar vidi, kuŗā bērns
uzturas.”
Ņikita Bezborodovs:
“Bērnu psīchiatru Latvijā ir
maz. Vidējais vecums ir visai liels.
Vairums speciālistu izglītību ieguvuši Padomju psīchiatrijas sistēmas ietvaros. Viņi ir sociālizēti tajā
sistēmā, tāpēc nereti viņu priekšstats par to, kā ārstēt, ir absolūti
biomedicīnisks – galvenais instruments ir zāles. Šai ārstu grupai nav
arī iespēja iepazīties ar ārvalstu
praksi un pieredzi, jo nav angļu
valodas zināšanu. Tāpēc patlaban
veidojas konflikts, šķelšanās bērnu
psīchiatru vidū. Vēl nesen arī
man bija jāstājas Bērnu psīchiatru
asociācijas ētikas komisijas priekšā, jo kā eksperts biju iesaistījies
Tiesībsarga biroja veiktajās pārbaudēs psīchiatrijas slimnīcās Latvijā... Vecie speciālisti sīvi pretojas
jebkādām pārmaiņām. Jauno ārstu
ir maz. Pēdējo sešu gadu laikā bērnu psīchiatrijas rezidentūru pabeiguši četri cilvēki, no kuŗiem
viens esmu es.”
Uģis Gruntmanis:
“Man zināms, ir notikušas pozitīvas izmaiņas iepriekšējā kārtībā,
kad jaunajiem speciālistiem bija
jāpabeidz četru gadu rezidentūra
pieaugušo psīchiatrijā un vēl papildus divu gadu rezidentūra bērnu psīchiatrijā. Tagad process padarīts īsāks?”
Ņikita Bezborodovs:
“Jā! Paldies LĀZA par atbalstu.
Kopš šī gada februāŗa bērnu psīchiatrija kļuvusi par pamatspeciālitāti un studenti uzreiz pēc augstskolas var stāties četru gadu ilgā
rezidentūrā. Esmu rezidentūras
programmas vadītājs, tāpēc šis aspekts man dod cerības, ka pēc
pieciem gadiem būs jauni spēki.
Galvenais iemesls, kāpēc mani
priekšstati atšķiŗas no vidusmēra
Latvijas bērnu psīchiatra, ir tas, ka
studiju laikā pusgadu esmu strādājis un nodarbojies ar pētniecību Londonas Karaliskajā kolledžā.
Līdz ar to man bija lieliska iespēja
redzēt plašāk. Kamēr tādas nav,
atrodoties Latvijas sistēmā, ir ļoti
grūti ieraudzīt, ka var arī citādāk.
Diemžēl arī pamatstudiju laikā –
sešu gadu posmā – bērnu psīchiatrijai veltīta tieši viena diena. Tāpēc
visai grūti jaunajiem censoņiem
sākt interesēties par šo speciālitāti.
Arī tas jārisina, taču nesaprotu, no
kuŗas puses šim jautājumam lai
ķeŗas klāt.”
Dace Sortland:
“Varbūt arī pasniedzējus var
piesaistīt no ārzemēm?”
Ņikita Bezborodovs:
“Jā, tā būtu ļoti laba pieredze.”
Ligita Kovtuna, laikrakstu
“Laiks” un “Brīvā Latvija” galvenā
redaktore:
“Mūsu vidū ir daktere Zaiga
Alksne-Phillips, kuŗai ir noderīga
pieredze attiecībā uz jautājumiem,
kas saistīti ar sadarbību – mācīšanos un pieredzes apmaiņu. Tas ir

dakteres pienesums klīnikai Premium Medical, ko es joprojām uzskatu par vislabāko klīniku, kuŗā
ārstējos gan es pati, gan mana
ģimene.
Bet man ir nedaudz kontraversionāls jautājums dakterim Ņikitam Bezborodovam. Šis mans jautājums ir inspirēts no divu Amerikas latviešu kundzīšu sarunas.
Viena vaicāja otrai – vai autisms
vispār reāli pastāv, jo tādus bērnus,
ko kādreiz sauca par izlaistiem,
šodien dēvē par sirgstošiem ar autismu. Kāds būtu jūsu komentārs
par šo?”

LAIKS
videi. Taču pašlaik tā tik strauji mainās, ka mēs nezinām, kāds būs
rezultāts, piemēram, viedierīču attīstībai un izmantošanai. Pētniecības cikls ir gaŗāks nekā sabiedrības attīstības cikls. Mums nav ne
pilnīgu datu, ne pieredzes. Visticamāk, psīchisko traucējumu izplatība tikai pieaugs.”

viņu. Acīmredzot mums kaut kā
visiem kopā ir jāpieaug. Vēlos pastāstīt kādu skaistu stāstu par
pozitīvām izmaiņām ārpusģimenes aprūpes jomā – par dārza svētkiem bēdīgi slavenajā valsts aprūpes centrā Rīgā, Kapseļu ielā. Tur
par vadītāju kļuvusi viena no bijušajām darbiniecēm – jauna, uzņēmīga sieviete, kuŗa, stājoties
darbā, piedāvāja šo ideju – rīkot
atvērtos dārza svētkus, kas tagad
tur notiek reizi mēnesī. Turp dodas potenciālās audžuģimenes,
adoptētāji, brīvprātīgie.”

Uģis Gruntmanis:
“Tas būtībā ir raksturīgi visai
medicīnai, ne tikai organisko saslimšanu gadījumā. Daudzas diagnozes neeksistēja pirms divdesmit, piecpadsmit, pat pieciem gaUģis Gruntmanis:
diem. Kad iemācāmies tās diag“Pirms divdesmit gadiem, kad
nosticēt, rodas jauni speciālisti,
tad arī šķietami izplatītāka kļūst ar ģimeni devāmies uz Ameriku,
diagnoze. Tad cilvēki jautā, no ku- manai meitai bija seši gadi, viņa
rienes pēkšņi radās šāda diagnoze sāka mācīties pirmajā klasē. Tolaik
mani pārsteidza, ka viņas klasē
bija bērns ratiņkrēslā. Uzaugot Padomju Savienības sistēmā, es neko
tādu redzējis nebiju. Attīstīta sabiedrība saprot, ka arī cilvēki ar
īpašām vajadzībām ir mūsu sa-

Dr. Zaiga Alksne-Phillips

Ņikita Bezborodovs:
“Psīchiatriskas dabas traucējumus diagnosticējam, balstoties uz
simptomu kopu. Psīchiskie traucējumi ir plašāka spektra traucējumi. Ir daudz un dažādas psīchiskās funkcionēšanas pazīmes,
kas mūs raksturo. Piemēram, mums
ir spēja sociāli komūnicēt un mijiedarboties. Autiskā spektra traucējumu gadījumā ir traucēta sociālā komūnikācija un funkcionēšana. Psīchiatriskā diagnoze rodas
tikai tad, kad konkrēts smadzeņu
attīstības veids sāk būt saistīts ar
konkrētām funkcionēšanas grūtībām vidē. Šādas problēmas biju-

13

Kristīne Saulīte

Dace Daliņa

un kāpēc tās nebija iepriekš. Jāsaprot, ka pirms tam nebija speciālistu, nebija veidu, kā to diagnosticēt un kā to ārstēt.”
Kamena Kaidaka:
“Mūsu diskusijas dalībniece Linda Balčūne ir Labklājības ministrijas biroja vadītāja, Bērnu un ģimeņu tiesību speciāliste un cilvēks,
kas nāk no zināmajām Zvannieku
Dr. Jānis Dimants
mājām”. Tās ir mājas, kuru dēļ mēs
šas vienmēr. Nav tā, ka par prob- sākām vairāk runāt par šo temu.”
lēmu tas kļuvis tikai 19. gadsimtā,
bet 20. gadsimtā tā kļuvusi par
Linda Balčūne:
epidēmiju. Vienkārši vide, kuŗā
“Pati savulaik arī esmu bijusi
mēs esam, paliek arvien prasīgā- aizbildne, bet pēdējo gadu man ir
ka un arvien lielāka daļa cilvēku bijusi skaista iespēja strādāt Lab“krīt ārā”, tam netiek līdzi. Pro- klājības ministrijā kopā ar ministams, ir arī kāda ģenētiska kustī- tru, kas atbalsta jomu, kuŗā esmu
ba. Autismam ir tendence ne- ilgu laiku bijusi – tā ir ārpusģimedaudz palielināties. Ar ko tas sais- nes aprūpe bērniem, kas zaudējuši
tīts, vēl nav izpētīts. Iespējams, savas bioloģiskās ģimenes. Šogad
mēs kā suga virzāmies uz autisko pēc ministrijas iniciatīvas turpina
sadalījuma galu, jo sociālā komū- tapt atbalsta centri vecākiem, kas
nikācija vairs nav tik nepiecieša- uzņem bērnus, kuŗi zaudējuši sama izdzīvošanai.”
vas ģimenes. Latvijā nu jau ir trīspadsmit šādu centru, un to veidoKamena Kaidaka:
šana uzticēta nevalstiskajām orga“Domāju, ka šis jautājums pa- nizācijām. Esmu pārliecināta, ka
rādīja to, ka izpratnes par to, kas šie centri būs ārkārtīgi pateicīgi
ar mums – cilvēkiem – notiek šajā par vieslektoriem! Nevēlos nevie21. gadsimtā, nav. Mēs funkcio- nam neko pārmest, bet mums,
nējam, bet kas ar mums notiek, Latvijas sabiedrībai, nav bijusi poīsti nezinām. Daži mēģina saprast, zitīvā saskarsme ar citādiem cilvēdaži mēģina izskaidrot, bet vai- kiem. Piemēram, Zvannieku mārums no mums nedz spēj to jās esam piedzīvojuši to, cik grūti
saprast, nedz arī pieņemt.”
mūsu ciemiņiem pieņemt citādo,
cilvēki baidās no viena skaista,
Ņikita Bezborodovs:
jauna cilvēka, kuŗš, ārsta vārdiem
“Pasaule mainās ātrāk nekā jeb- sakot, ir garīgi atpalicis. Viņš runā
kad pirms tam, un mūsu smadze- savā valodā, bet neesmu pierenes, saprotams, adaptējas ārējai dzējusi pozitīvāku cilvēku par

sīvi, šis kontakts ir negātīvs. Ja
bērns netiek novērots agrīnā bērnībā, zīdaiņa vecumā – tad vēlāk
palīdzēt ir daudz grūtāk. Līdz divu
gadu vecumam psīchiatrijas jomā
vēl palīdzība ir efektīva, vēlāk rodas dažādas komplikācijas. Tāpēc
bērnu ģimenes ārstiem jābūt pietiekami izglītotiem, spējīgiem veltīt laiku un laikus pamanīt kādas
problēmas. Iespējams, mēs klauvējam pie nepareizajām durvīm.
Ja Veselības ministrija neatver,
klauvēsim pie Labklājības un Izglītības ministrijas durvīm.”

Kristīne Saulīte, PBLA valdes
priekšsēde:
“Esmu šeit, jo man ļoti rūp Latvijas nākotne. Ļoti daudz laika pavadu Latvijā, esmu šeit dzimusi.
Varu sacīt, ka šeit akūti trūkst komunikācijas visos līmeņos, un ja
mēs to spētu mainīt, daudzas problēmas vienkārši atkristu. Daudz
strādājot ar valdību, redzu, ka arī
tur notiek uz mata tas pats – trīsdesmit cilvēki runājam ar vienu
mērķi, bet katrs runā savu. Viss
notiek vertikālā veidā, taču, lai
kaut ko panāktu, ir jāstrādā horizontālā virzienā – jādalās ar informāciju un jāuzklausa citi. Attieksme ir otra lieta, kas Latvijā ļoti
pieklibo. Mēs esam izglītota nācija,
bet reizēm apkārt valda tāds kā
barbarisms. Man jāpiekrīt, ka
mums trūkst pozitīvās saskarsmes pieredzes. Baidāmies no krieviem, kas visu nāks un pārņems,
arī no bēgļiem, kas droši vien darīs
Linda Balčūne
to pašu... Mums ir vispārējas baibiedrības daļa, ar kuŗu mums jā- les, jo nav pieredzes, ko nozīmē
rēķinās, kuŗai mums jāpalīdz, dzīvot veselīgi domājošā sabiedkuŗu nedrīkst brutāli nošķirt.”
rībā. Saredzu, ka PBLA varētu
vairāk iesaistīties lobiju darbā,
Ligita Kovtuna:
valsts pieejamībā.”
“Man, no padomju laikiem nākušam cilvēkam, bija arī liels pārDace Daliņa, atbalstoša skolotāja
steigums Čikāgā, leļļu veikalā, ie- ISL (International School of Latvia):
raudzīt lelles ratiņkrēslā.”
“Es sešus gadus dzīvoju Austrālijā, un tur man piedzima meita. Ik
Ņikita Bezborodovs:
mēnesi, dodoties pie ārsta, man
“Pozitīvs sociālais kontakts ne- vaicāja, vai tieku galā, kā jūtos, kā
nozīmē tikai tiešu kontaktu. Gal- veicas ar partneri, lūdza parādīt,
venais ir, lai cilvēki ar dažāda veida kā pārtinu bērnu utt. Tādā veidā
traucējumiem vispār tiktu repre- tiek dota iespēja iemācīties būt par
zentēti.”
mammu. Šeit, Latvijā, piemēram,
mana māsa pati saprata, ka bērZaiga Alksne-Phillips, LĀZA nam trīs gadu vecumā ir kaut kāvicepriekšsēde, bērnu ārste (ASV): da problēma. Sistēma diemžēl ir
“Lai gan daudz ko no tā, kas iz- tāda, ka neviens no speciālistiem
skanēja, man jau bija zināms, taču neierauga to, ka bērnam var palīdzirdot, ka šī situācija turpinās, dzēt, kā šeit izskanēja, līdz divu
man mati ceļas stāvus. Man ir jau- gadu vecumam. Esmu studējusi
tājums, vai ir pieejama statistika par psīcholoģiju un tagad mācos pegarīgo slimību izplatību Latvijā? dagoģiju un zinu, ka svarīgi ir
Un sabiedrība par to ir informēta?” pietupties bērna līmenī, runāt ar
viņu, komūnicēt. Reizēm pieauŅikita Bezborodovs:
gušie ir tik aizņemti ar savām
“Pēc oficiālajiem datiem, Latvijā problēmām, ka bērnam nemaz
2017. gadā bija 338 cilvēki ar au- nepievērš uzmanību. Svarīgi ir arī
tisma diagnozi.”
tas, kas notiek skolā, kāda ir sko“Iespējams, esmu vienīgais, kas lotāju attieksme pret bērniem.
par to runā, taču cenšos to darīt Diemžēl liela daļa skolotāju stāv
visās iespējamajās platformās. Tā tādā “es zinu visu” pozā un nevēlas
ir milzīga problēma. Jo, kamēr sta- kontaktēties ar bērnu. Šobrīd strātistikā tas neatspoguļojas, valsts dāju starptautiskā skolā un redzu,
acīs šī problēma neeksistē.”
cik labi strādā komanda – skolotāji ir gatavi runāt cits ar citu ar
Zaiga Alksne-Phillips:
vecākiem.”
“Domāju, ka tam jāpievērš liela
uzmanība, jāiesaistās arī LĀZAi
Kamena Kaidaka:
un medijiem. Četrdesmit gadus
“Pēc manas pārliecības, nav jēesmu bērnu ārste, un ik dienas gas pārdresēt vecos zirgus – jāstrānovērojot arī vecākus, varu apgal- dā ar jaunajiem pedagogiem, jauvot, ka viss sākas ar zīdaiņa un ve- najiem rezidentiem, ar sabiedrību,
cāku savstarpēju komūnikāciju. audžuģimenēm. Un varbūt izskaJa vecāki dzīvo labos apstākļos, nējusī nākotnes vīzija par skaisto
paši ir emocionāli stabili, viņi ļoti rehabilitācijas centru tiešām nav
pozitīvi ietekmē savu bērnu jau utopija, varbūt tiešām visiem par
no pirmajiem viņa dzīves brīžiem, to jāsāk domāt. Paldies visiem par
jau ar acu kontaktu, smaidu. Sa- šo domu apmaiņu!”
vukārt, ja viņi ir nomākti, depreSarunu pierakstīja Madara Briede

LAIKS
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Ziemeļu sapnis?
Latvijas nākotne Somijas pēdās

DĀRTA
DINDUNE
(Turpinājums no Nr. 46)

Šurp grāmatas, uz skolu –
es būšu teicamnieks!
Latvija nolēmusi, ka sešgadniekus obligāti gan skolā vēl jāsūta
nav – tā ir vecāku pašu izvēle, un
skaidrots, ka skolas gaitu vecuma
samazināšana pirmklasniekam
neko sliktu nedarīs – skolas dienā
būs gan rotaļas, gan spēles, ar kuru palīdzību bērni mācīsies. Varēs
arī pagulēt, ja uznāks nogurums.
Turklāt mācības pirmajā klasē piedāvās gan bērnudārzi, gan skolas.
Somijā gan mācības pirmajā klasē
uzsāk septiņu gadu vecumā, un
arī diskusijas par šī vecuma samazināšanu šobrīd nav aktuālas.
Kad skolas gaitas uzsāktas, Somijā un Latvijā ir diezgan līdzīga
sistēma – abās valstīs pamatizglītības ieguve ilgst deviņus gadus.
Atšķirība vien tā, ka, devīto klasi
beidzot, somiem nav jākārto centralizētie eksāmeni. Arī brīvlaiki
bērniem Somijā ir īsāki – tos nosaka katra skola, tomēr mācību
gadam jāilgst 190 dienas. Un, protams, ir vēl citi labumi – kā brīvpusdienas visiem skolēniem.
Paēdušai pelei pat milti rūgti
Bezmaksas ēdināšana Latvijā ir
vien pirmo līdz ceturto klašu

2018. gada 15. decembris – 21. decembris

skolēniem neatkarīgi no skolas
atrašanās vietas. “Vienam bērnam
dienā paredzēti 1,42 eiro,” skaidro
Izglītības ministrijas pārstāve Inta
Bērziņa, taču var būt arī tādas
pašvaldības, kur brīvpusdienas
saņem arī vecāko klašu skolēni.
“Papildu financējuma apjoms, ko
pašvaldības lieto ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai skolēniem, ir atbilstošs katras pašvaldības vajadzībām un iespējām.
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka izglītības iestādes direktors ir tiesīgs neizmantotos valsts
budžeta līdzekļus izlietot citu klašu izglītojamo ēdināšanai.” Paveikties var dažiem, bet Somijā paveicies ir visiem.
“Ēdienkarte katru dienu mainās, pēc kāda laika atkārtojas.
Šodien bija kartupeļi ar zivs mērci
un pat saldējums, jo šodien Valentīndiena,” tikšanās laikā atceras Tesomas skolas (Tesomakoulu)
Tamperē pamatskolas klases audzinātāja Elīna Taipale (Elina Taipale). Brīvpusdienas Somijā pienākas visiem skolēniem, īstenībā
arī studentiem, bet līdz tam vēl
tiksim. Elīna Taipale (Elina Taipale) audzina 1.– 6. klašu bērnus un
šobrīd strādā sagatavošanas grupā – ir bērni gan no Afgānistānas,
gan Italijas, Anglijas un Krievijas.

No Latvijas gan nav bijuši. Skolotāja atklāj, ka ne vienmēr pasniegtās pusdienas ir garšīgas, ne visās
skolās ēdienu gatavo uz vietas – ir
lielās kopējās virtuves, kur visu sagatavo, nosūta skolām un skolas
ēdienu tikai uzsilda – bet ir bērni,
kurus tas nemaz neuztrauc: “[..]
šajā reģionā dzīvo diezgan nabadzīgi cilvēki, dažreiz bērni, atnākot uz skolu, ir ļoti izsalkuši, un
labprāt ēd visu, ko piedāvā.” Taču
bezmaksas pusdienas arī daudziem somu bērniem ir tik pašsaprotama un pierasta lieta, ka paši
pat nevar atcerēties, ko īsti ēduši.
Un, protams, arī transporta izdevumus skolēniem apmaksā –
2017. gada Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra Kela tam
tērējusi vairāk nekā 46,8 miljonus eiro.
Lai gan pamatizglītība ir bez
maksas abās valstīs, tāda ļoti liela
atšķirība ir mācību materiāli un
to iegāde. Ja Latvijā vecākiem jāpērk gan grāmatas, gan burtnīcas,
tad Somijā visiem no pirmās līdz
pat devītajai klasei skola nodrošina visu – grāmatas, burtnīcas, pierakstu klades, krāsainos papīrus,
zīmuļus, krāsas un visu pārējo. It
kā sīkumi, bet katrs, kurš kādā
svētdienas vakarā ir meklējis balto
guaša krāsu rītdienas nodarbībai,

Tesomas jaunā skola Tamperē 2018 // Foto: Dārta Dindune

zina, ka materiālu iegādei vaja- dzīgi kā augstskolās, kā paši skaiddzīgs gan laiks, gan naudas lī- ro, lai labāk sagatavotu skolēnu
dzekļi.
studijām. Triju gadu laikā jānokārto vismaz 75 padziļinātie vai
Dienas smagām kājām aiziet praktiskie kursi, katra kursa ilPēc pamatskolas beigšanas sko- gums aptuveni 38 stundas – tātad
lēniem gan Latvijā, gan Somijā ir kāda nepilna nedēļa. Latvijā gan –
jāizdara izvēle – ko darīt tālāk. desmitajā klasē izvēlas vienu no
Sistēma abās valstīs ir līdzīga – var 4 programmām un tad attiecīgi
turpināt mācības vidusskolā, ko 3 gadus apgūst šīs programmas
Somijā dēvē par lukio, var mācī- saturu. Iespējams, būs izmaiņas,
ties amatskolā (Ammatikoulu) un jo dažādi mēģinājumi mainīt viiegūt kvalifikāciju. Abās valstīs dusskolas izglītību iekļauti propašiem jāpērk vajadzīgie mācību jektā “Skola 2030”.
materiāli, taču mācīšanās sistēma
nedaudz atšķiras, proti, Somijā
vidusskolas mācības organizē lī(Turpinājums sekos)

Izrāde – par mums pašiem
Harija Gulbja “Cīrulīši” Nacionālajā teātrī

VIKTORS
HAUSMANIS
...Izrādei vajadzēja sākties, priekškars nebija vēl vēries, taču uz proscēnija varēja skatīt vecu, padilušu
dēļu kaudzi, arī nolietotu krāmu
čupu, gaisma zālē vēl nebija nodzisusi, kad skatuves priekšplānā uznāca braša auguma puisis Elmārs
un, priekškaram atveŗoties, skatījās uz pussagrauto māju un domīgi teica: “Cīrulīši”. Jā, tāda nu tā
“Cīrulīšu” māja izskatījās. Elmāra
māte Zelma ilgus gadus te bija nodzīvojusi, bet nu grasījās to atstāt.
Labi atceros lugas pirmizrādi, kas
toreizējā Drāmas teātrī notika
1975. gadā, mātes Zelmas likteni
izdzīvoja Lidija Freimane vai Velta
Līne. “Cīrulīšu” māja toreiz gan tik
pamatīgi vēl nebija sabrukusi, un
māte ar bērniem pēdējo reizi varēja
sēdēt istabā pie kopīgā galda. Bet
reālā dzīves situācija it kā citāda,
un tomēr līdzīga mūsdienām: toreiz – septiņdesmitajos gados –
lauku privātsaimniecības bija iznīcinātas, zeme atņemta un apvienota kolchozos, pie mājas atstāts vien
neliels zemes pleķītis sakņu dārzam. Ko bija jauniešiem tādā situācijā iesākt? Protams, ka Zelmas dēli
Elmārs un Raimonds, kā arī meita
Silvija no dzimtās mājas devās uz
pilsētu – vispirms Rīgu, kur varēja
atrast daudzmaz piemērotu darbu, taču nācās dzīvot tā sauktajos
komunālajos dzīvokļos. Māte bija
palikusi viena un kaut kā mēģināja
tikt galā ar saimniekošanas rūpēm,
līdz tas kļuva par grūtu, un nācās
gatavoties atstāt lauku māju. Tā tas
bija toreiz.
Tūliņ varu piebilst, ka gan luga
“Cīrulīši”, gan citas Harija Gulbja

lugas iemantoja lielu populāritāti,
jo autors nemēdza risināt polītiskas problēmas, bet rakstīja par
mūsu cilvēkiem, viņu attiecībām,
domāšanas veidu, par toreizējo
dzīves patiesību un, neko nepārspīlējot, parādīja to dienu reālitāti.
Galvenais Harijam Gulbim bija

un Brigita Siliņi viesojās Rīgā. Interesanti, ka Laimoņa un Brigitas
piedalīšanos šajā lugā Rīgā atbalstīja pat Anšlavs Eglītis. Tajā pašā
gadā Austrālijas Latviešu teātrī
Pēteŗa Elsiņa režijā tika iestudēta
H. Gulbja Rīgā nekad neizrādītā
luga “Vecīši”.

Skats no izrādes // FOTO: Kristaps Kalns

cilvēks, viņa domu un jūtu pasaule, cilvēciskās attiecības, šīs lugas
un to izrādes kļuva skatītāju iemīļotas. Taču interesanti, ka apmēram ap H. Gulbja “Cīrulīšu”
uznākšanu skatuvē, viņa lugām
pievērsties sāka arī trimdā darbojošās latviešu teātŗa kopas:
1978. gadā Laimonis Siliņš mazajā
teātrī sanfrancisko iestudēja Gulbja lugu “Kamīnā klusu dzied
vējš” un pats tēloja Armīna lomu,
taču sastapšanās ar šo lugu viņam
iznāca jau gadu iepriekš, kad viņš

Bet nu gan – atgriežamies mūsdienās. Vai tad tiešām luga tik sen
kā rakstīta? Arī tagad Latvijas laukos daudzas mājas paliek tukšas,
to labi var skatīt rudens pusē, ar
mašīnu braucot no Ventspils uz
Rīgu: skatoties ārā, neiemirdzas
gaiši logi, visur – tumsa. Daudzu
māju bijušie saimnieki aizgājuši
aizsaulē vai strādā ārzemēs, un
bērniem – ja tādi ir – par kādreizējām dzimtajām mājām maza interese. Neko nevienam negribu
pārmest: tāda ir reālitāte, gadi

skrien, ikdiena mainās, bet cilvēku
dziļākā būtība paliek tā pati. Harija
Gulbja luga un arī Edmunda Freiberga iestudētā izrāde gan nav
mūsdienu saimnieciskās situācijas
analīze, bet gan tēlo attiecības
starp dažādām paaudzēm, un
“Cīrulīšus” ir interesanti skatīties.
Izrāde ir par mums. Arī par “Cīrulēniem”, kuŗi turpat “Cīrulīšos”,
mātes Zelmas kopti un aprūpēti,
izauguši, tad aizlidojuši. Nekur
tālu – tepat Latvijā, katram ir sava
ģimene, katram savas problēmas. Elmāra dzīvesbiedre Gundega, ko ļoti precīzi, neko nepārspīlējot, atveido Marija Bērziņa, prot
skaisti runas teikt un labi izskatīties, bet par vīramāti viņai maza
interese. Otra dēla Raimonda, ko
tēlo Jānis Āmanis, dzīvē īpaši izvirzās viņa sieva Vizma (Inga Misāne); ar darba rūpēm aizņemta
jaunākā māsa Silvija (Liene Sebre). Katram savas rūpes, savas raizes, sava dzīve – kad lai vēl padomā par māti? Nacionālā teātŗa aktieŗi ļoti precīzi izdzīvo visus raksturus, un izrādē labi iezīmējas tā
dabiskā plaisa, kas atveŗas paaudžu starpā. Prātā paliek šāda aina:
Zelma ieplānojusi pēdējā vakarēšanā katram no bērniem uzdāvināt viņu bērnībai veltītās relikvijas: kādu vecu lelli, mazu buru
laiviņu un sīku spēļu automašīnīti.
Nu jau vairs ne tik jaunie cilvēki
šīs mantiņas paņem rokās, pagroza, pasmaida, bet nekādu prieka
atblāzmu viņu acīs redzēt nevar.
Tāda ir reālitāte: jauns laikmets,
citādas vērtības. Režisors nav
prasījis, lai aktieŗi veidotu ārējām

īpašībām zīmīgus raksturus: katrs
ir citāds, bet ne īpaši pārsātināts.
Viens tēls izrādē gan izceļas, un tā
nav Zelmas radiniece, bet vienkārši kaimiņiene Olga, ko izrādē
lieliski noraksturoja pieredzējusī
aktrise Līga Liepiņa.
Izrādes centrā ir Zelma – Lāsma
Kugrēna. Viņā staro mīlestība pret
bērniem, taču neko Lāsma nepārspīlē un ar saldenības krāsu neaizraujas. Zelma gājusi cauri sarežģītām un grūtām dienām, palikusi viena, jo vajadzējis kopt laukus un dārzu, arī māju un gādāt
par puikām un meitu. Varbūt viņa
pat pārāk mīlēja savus bērnus,
varbūt pārāk loloja un neiemācīja
katram pašam prast tikt pāri grūtībām. Zelma sajūt, ka katrā no
bērnu ikdienas dzīvēm viņa ienesīs savu neērtības devu, un nekur
tā īsti vajadzīga nebūs. Un ir jau
arī vēl kaimiņi, ir naskā vācēja,
tikko pieminētā Olga, ir netālu
dzīvojošā Ingrīda, kuŗā jaunībā
tik ļoti bija iemīlējies Elmārs. Šīs
meitenes jūtu pasaule strāvoja
Daigas Kažociņas tēlojumā, bija
tikai viens īss mirklis, kad likās,
atplauks kādreizējā mīlas dzirksts,
bet – no ārzemēm atbrauca Elmāra sieva Gundega. Viss!
Bet Zelma radikāli savu dzīvi
pārvērst nevar. “Cīrulīši” ir viņas
mājas! Tāpat kā Latvija – mūsējās.
Prieks, ka Edmunds Freibergs,
izrādi iestudējot, neko nav gribējis
radikāli pārveidot un pārtaisīt.
Tagad tas ir modē. Režisors ļauj
runāt pašam autoram, un te izpaužas viņa spēks. Samērā senā
luga liekas kā šodien rakstīta.
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LAIMA DZENE
Nesen Aizsaulē pavadījām Amerikas latviešu sabiedrībā un arī
Latvijā labi pazīstamo uzņēmēju labvēli, Latvijas patriotu, Triju
Zvaigžņu ordeņa virsnieku Dr.
Visvaldi Dzeni. Allažos jau kopš
1998. gada darbojas viens no sekmīgākajiem saimnieciskajiem uzņēmumiem Latvijā, kuŗš tapa,
Visvaldim Dzenim izveidojot
veiksmīgu sadarbību ar dzimtenes radinieku Gunāru Dzeni. Uzņēmums SIA Kokpārstrāde-98 ar
Dzeņa kunga dāsno financiālo
atbalstu, izdomu un padomiem
gadu no gada paplašinājies, pilnveidojies un uzplaucis, kļūstot par
lielāko nodokļu maksātāju Siguldas novadā. (Visvalža Dzeņa
dāsnu atbalstu saņēmis arī laikraksts LAIKS ‒ 100 apmaksātus
abonementus Latvijas Simtgadē ‒
Red.). Neraugoties uz cienījamo
vecumu (97), viņš pērngad nodibināja SIA BALTIC CITRUS
Vaidavā, kas nodarbojas ar Latvijas augļu, ogu, bet galvenokārt
ar cidoniju iepirkšanu, pārdošanu un eksportu. Uzņēmuma
līdzīpašnieks un vadītājs ir vaidavietis Nauris Jurgenbergs (30),
kuŗam pašam ir arī savs uzņēmums ‒ SIA COOPERATIVE.
Vaidava (agrāk Veļķi) ir viena
no Kocēnu novada administrātīvajām territorijām. Apdzīvotā
vieta izveidojusies pēckaŗa gados
pie bijušās Veļķu muižas (Welkenhof) Strīķupes un Vaidavas ezera
krastā, 98 km no Rīgas. Tā ir
Naura dzimtā vieta, kur viņš ir
uzaudzis, gājis skolā un kopš
mazotnes vērojis lauku cilvēku
dzīvi, zemnieku darbu un dabu.
Viņam nekad nav ienācis prātā
pamest savu dzimto sētu un doties laimi meklēt citur. Nauris
uzskata par savu pienākumu
dzīvot dzimtenē kopā ar cilvē-
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Dr. Visvalža Dzeņa iedvesmots stāsts

Dr. Visvaldis Dzenis, Nauris Jurgenbergs un Sigrida Dzenis. Visvaldis varētu būt gandarīts, ka viņa
iesētā sēkla Latvijā atkal ir iekritusi auglīgā zemē. Ikviens, kam Visvaldis uzsmaidīja un draudzīgi
sniedza roku, neskopojoties teikt uzmundrinošus vārdus, patur viņu gaišā piemiņā, – kā Tēvzemē,
tā viņa mītnes zemē Amerikā
kiem, kuŗi viņu ir uzaudzinājuši
un skolojuši, un viņam allaž ir
bijis dzinulis darboties tieši Vaidavā. Mamma savā piecu hektaru lielajā zemes gabalā atļāvusi
rīkoties, kā pašam tīk. Nauris
atrotījis piedurknes un iestādījis
krūmcidonijas visā platībā. Lai
uzsāktu apjomīgāku bioloģisko
produktu ražošanu, Nauri iedvesmojis, iedrošinājis un palīdzējis
ar aizdevumiem neviens cits, kā

Visvaldis Dzenis, kuŗa dzīves pieredze un padomi vienmēr bija
mudinoši, uzmundrinoši un noskaņojuši domāt pozitīvi, ar gaišu skatu nākotnē. Apciemojot
Nauri Vaidavā, Visvaldis redzēja,
kā no maziem stādiņiem izauga
un nes augļus cidoniju krūmi.
Patlaban Nauris audzē cidonijas
un aronijas 70 ha platībā, daļu
pārstrādā, bet daļu uzglabā saldētavās. Uzņēmumā ražo veselī-

gu un bioloģiski tīru cidoniju,
aroniju un smiltsērkšķu sulu,
sīrupu, kā arī ķirbju, rabarberu,
cidoniju u. c. sukādes. Šoruden
augļus, it īpaši ābolus, cilvēki piegādāja milzīgos apjomos no dažādiem novadiem, un 200 kvadrātmetru darba telpas kļuvušas
par šaurām. 300-litrīgo sīrupa ražošanas katlu nākas vairākkārt pārbīdīt no vienas vietas uz citu, jo
jāpielāgojas darba procesam. Uz-

ņēmuma labiekārtošanas un pilnveidošanas vajadzībām 2018. gadā
ir ieguldīti 70 000 eiro, bet vajadzību vēl ir daudz. Nauris atzīst,
ka ņemt kreditu ir diezgan riskanti, jo nekad nevar garantēt,
ka ražošanas apjomi segs atmaksu. Bet kas neriskē, tas nevinnē!
Nauris ir arī Krūmcidoniju augļkultūras attīstības biedrības
Latvijā biedrs un sadarbojas ar
citiem lauksaimniekiem, agronomiem un zinātniekiem. 24. oktobrī Bulduru dārzkopības vidusskolā studenti noklausījās Naura
pieredzes stāstu, un, kas zin, varbūt tas iedvesmos jauniešus dzīvot savas dzimtās zemes laukos
un mīlēt to, ko dara. Latvijā netrūkst cilvēku, kas darītu, bet neuzticas savām spējām, neuzticas
cits citam un nezin, kur un kā
reālizēt saražoto. Nauris ir loti
pateicīgs, ka dzīves krustcelēs sastapa tādu vīru kā Visvaldis Dzenis, kuŗš iedvesmoja, atbalstīja
un pārliecināja.
Jaunais uzņēmējs nav vienaldzīgs arī attiecībā uz valstī notiekošo. Abi ar sievu ir Nacionālās
apvienības biedri un uzskata, ka
cīņa par mūsu valsti ir nepārtraukta. Un viņi cīnās. Jāpiebilst,
ka dzīvojot Vaidavā, apstrādājot
zemi un attīstot ražošanu, ir pagrūti dibināt kontaktus, lai pārdotu saražoto citur, tāpēc Nauris
priecātos, ja tautieši ārzemēs palīdzētu ar kontaktiem produkcijas reālizācijā (skat. www.bcitrus.lv).
Dr. Visvaldis Dzenis varētu būt
gandarīts, ka viņa iesētā sēkla
Latvijā atkal ir iekritusi auglīgā
zemē. Ikviens, kam Visvaldis uzsmaidīja un draudzīgi sniedza
roku, neskopojoties teikt uzmundrinošus vārdus, patur viņu gaišā
piemiņā, – kā Tēvzemē, tā viņa
mītnes zemē Amerikā.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS

No mūzeja “Latvieši pasaulē” krājuma
LATVIEŠI SIBIRIJĀ
19. gadsimta 90. gados tūkstošiem latviešu brīvprātīgi izceļoja
uz Sibiriju, lai varētu saimniekot
savā zemes īpašumā. Viena daļa,
galvenokārt izceļotāji no Alūksnes (toreiz – Marienburga), apmetās tagadējās Ujaras stacijas
tuvumā, nodibinot vairākas kolonijas. Viena no tām bija Imbeža
(tagad – Zapasnoj Imbež, Запасной Имбеж, dib. ap 1900. - 1901.
gadu ar 60 latviešu un igauņu
viensētām), netālu no Sibirijas
Marienburgas (dibināta 1896. g.,
saukta arī par Sibirijas Alūksni,
no 1915. g. – Suhonoja). Abu koloniju sabiedriskā un saimnieciskā dzīve bija cieši saistīta –
Dūraiņi. Adījusi Erta Dreimane
Imbežas latviešu bērni mācījās
(dz. Zvirbule) Imbežā, ap 2014.
Sibīrijas Alūksnes skolā (atvērta
gadu. Cimdu raksts noskatīts
1907. g.), saimnieki dibināja lauktelevīzijas ziņu raidījuma laikā
saimnieku un patērētāju biedrīno partizānu vienībām. 1918. –
bas, kopīgi svinēja svētkus.
1919. gadā Imbežā ieradās KolImbežas uzplaukumu pārtrauca Pirmais pasaules kaŗš un
čaka soda ekspedīcijas, kuŗu lai1917. gada Oktobŗa apvērsums
kā par sarkano atbalstīšanu tika
Krievijā. Sākoties Pilsoņu kaŗam,
nošauti desmitiem latviešu vīvairums latviešu atbalstīja sarka- Erta Dreimane. Imbežā, 2015. riešu un nodedzinātas daudzas
nos un daudzi pievienojās sarka- gada jūnijā
viensētas. Imbeža, tāpat kā citas

Augusta Dreimaņa bēres Imbežā ap 1960. gadu

latviešu kolonijas Krievijā, piedzīvoja gan “atkulakošanu”, gan
piespiedu kollektivizāciju, gan arī
1937. – 1938. gada represijas un
upuŗus Otrā pasaules kaŗa laikā.
Pašlaik ciemā dzīvo dažas
latviešu un latviešu pēcnācēju

ģimenes un šur tur vēl skan
latviešu valoda.
“Latvieši pasaulē” mūzeja
krājumā glabājas liecības par
latviešu kolonistiem Krievijā –
priekšmeti, fotografijas, dokumenti un intervijas.
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46. Pārvēršas, lai pastāvētu!
Rebranding – zīmolu maiņa.
Var jau būt, ka modernajā latviešu valodā būtu jāsaka “rebrendings”, bet mans gars nav tam
gatavs. Tā architekts Jānis Lejnieks kādā konferencē pirms diviem gadiem apzīmējis Strēlnieku mūzeja ēkas pārtapšanu Nākotnes namā. Īstenībā, man liekas, viss sākās jau 1993. gadā,
kad Mūzejs sāka te rosīties un
iebaidīja ne pa jokam vecos padomju laika spokus un rēgus,
līdz tie cits pēc cita ielīda kaktos
vai pazuda pavisam.
Jā, kad Rīgas nacionāli noskaņotā dome 1999. gadā grasījās
ēku nojaukt, it kā atbrīvojoties
no padomju paliekām, tā tautas
apziņā jau bija mainījusi zīmolu
un kļuvusi par Latvijas Okupācijas mūzeju. “Melnā kaste” nepatika tīri estētisku apsvērumu,
bet ne jaunā satura dēļ. Tai gan
bija liels trūkums: tā bija tikai
izstāžu zāle, jo architekta Gunāra Lūša-Grīnberga un kollēgu
ēkai nekad netika celts paredzētais paplašinājums, lai tur būtu
vieta visam citam, kas vajadzīgs
mūzejam. Cienījamais architekts
gribēja ēku glābt un piedāvāja tai
celt piebūvi. Tā atbilstu gan topošajai Rātslaukuma rekonstrukcijai, gan Mūzeja telpiskajām vajadzībām. Liekas, ka gandrīz neviens, izņemot Mūzeju, neklausījās. Bet tad 2001. Gunārs Birkerts

bāt padomju mantojumu, kā
iesākumā bija, lai gan jau vairs
nebija, kopš ēkai nojauca austrumu sienu, lai būtu vieta Melngalvju namam. Divus gadus ritēja gaiļu cīņa. Gala vārds bija jāsaka Saeimai. Saeima lēma – būt!
Un tik tiešām – ir, top un būs!
Kad aizlidoju, redzu: valda radošs chaoss. Un vecajos pamatos

Mūzejam dāvāja savu vīziju, ko
pat Gunārs Lūsis-Grīnbergs atzina par “pareizāku.”
Rebranding! Zīmolu maiņa.
Atstāt pagātni – Birkerts ļoti katēgoriski gribēja saglabāt veco
vaŗa segumu, kāds tas ir – bet tai
piebūvēt dināmisku attīstību uz
nākotni. Tā tapa Nākotnes nams.
Gunāra Birkerta dāvana Mūzejam. Dāvana, kuŗa reizēm likās
pārāk dārga un pārāk neiespējama, kā pats Mūzejs pirmsākumos. Sākumā bija tikai Birkerta
vīzija un Mūzeja sapnis. Atceros,
kā to zīmēja, kad vēl nebija skaidrs,
vai Mūzejs varēs palikt ēkā. Tagadējais valdes priekšsēdis toreiz
kļuva par projekta vadītāju, un
daži saka – viņa stūrgalvība iemūrēta Nākotnes nama pamatos.
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Līmeniski. 1. Deformācijas
rezultātā radusies sprauga. 7. Sala
Baltijas jūrā. 10. Aiviekstes pieteka. 11. Stiprinieks, spēkavīrs.
12. Pilsēta Vācijas vidienē. 13.
Pilsēta ASV dienvidos. 14. Valsts
bruņotie spēki. 15. Ieraksts grāmatvedības grāmatā nepareizā
ieraksta izlabošanai. 16. Beļģu vijolnieks, komponists (1802-1870).
19. Šokolādes sastāvdaļa. 22. Latviešu dziedātājs (1878-1966).
24. Sabiedrisko transportlīdzekļu
braucieni no viena galapunkta
līdz otram. 25. Šaura, gara indiāņu laiva. 26. Sievietes vārds (sep-
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tembrī). 27. Mācību telpa skolā.
28. Uz kokiem parazitējoša sēne.
31. Tēls kādā populārā K. Skalbes
pasakā. 34. Administrātīvi territoriāla iedalījuma vienība Islandē. 37. Latviešu dzejnieks, sabiedriskais darbinieks (dz. 1939).
39. Viesību deja. 40. Apdzīvota
vieta Aizputes novadā. 41. Mali
galvaspilsēta. 42. Karstu, degošu
gāzu plūsma. 43. Nīderlandiešu
jūrasbraucējs (1603-1659). 44.
Mērkaķu dzimtas dzīvnieks. 45.
Sadauzīt.
Stateniski 2. Apgaismošanas
ierīce. 3. Sens Spānijas nosauku-

Atbalstiet Latvijas Okupācijas mūzeja darbu, Ziemsvētkus gaidot!
LATVIJĀ. “Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība”, Reģ. nr. 40008018848, AS “SEB
banka”, SWIFT: UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517
ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilzei
Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu
atlaidēm.
KANADĀ. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi “Okupācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 Elterwater Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.
AUSTRĀLIJĀ. Čeki rakstāmi (pievienojot mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei:
Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.
LIELBRITANIJĀ. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa
norādi) “Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire
LE17 6DF.

Negāja viegli. Es zinu: gars
iespēj daudz vairāk nekā iespējams dzīvē. Kā jau gariņš, atzīstos pats šajā grēkā. Ēka nonāca
atpakaļ valsts īpašumā; valsts apsolīja to Mūzejam pārbūvēt un
paplašināt. Sāka plānot jauno ekspozīciju ar Birkerta metaforu
prātā. Sāka piesaistīt līdzekļus –
izdevās, un kā vēl! – par spīti
tiem, kas neticēja. Bet tad nāca
lielā pasaules finanču krize…
Vienu brīdi pat likās: jāglābj MūAr ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts
zejs, kur nu vēl Nākotnes nams.
Kad izdevās nosargāt gan vienu,
gan otru un nākotne sāka patiešām sākties, pēkšņi Rīgas torņa
galiņā iedziedājās Latvijas architektūras Gaile ...
Jelgavā iedegta labdarības akcijas “Eņģeļu egle”. Tas ir sveiciens
Jā, 2014. gadā zīmolu maiņa ikvienam pilsētniekam Ziemsvētkos un arī aicinājums piedalīties
vairs neesot modē. Vajagot sagla- Labdarības akcijā, lai iepriecinātu svētkos vientuļos pensionārus,
bērnus ar īpašām vajadzībām un no maznodrošinātām ģimenēm.
Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs līdz 30. decembrim apskatāma izstāde “Māksla nešķiŗ, māksla vieno!”. 35 diasporas latviešu mākslinieki no ASV (13), Kanadas (9), Austrālijas (Imants Tillers,
Jānis Nedēļa, Haralds Norītis), “Čikāgas skolas” pārstāvji Benno Talims. 4. I. Indrānes romāns. 5. valdis, Ojārs Šteiners un mākslinieki no Eiropas, kā arī 35 mākApdzīvota vieta Tukuma novadā. slinieki no Latvijas veltījuši savus darbus Latvijas Simtgadei.
6. Paklāji. 7. Aizjūga piederums.
Cēsīs 16. un 23.decembrī plkst.19 Rožu laukumā laipni aicināti
8. Pilsēta Vācijas ziemeļaust- baudīt Ziemsvētku melodijas pūtēju orķestra “Cēsis” (diriģenti Jārumos. 9. Ķirbju dzimtas augi. nis Puriņš, Evija Dāve) izpildījumā no Sv.Jāņa baznīcas zvanu torņa.
16. Vieglas konstrukcijas vien- Karstu tēju piedāvās 27. kājnieku bataljona zemessargi, bet garšīstāva pagaidu celtnes. 17. ASV gas piparkūkas – Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu pacientu
prezidents (no1981. g. līdz 1989. biedrības Cēsu nodaļa, biedrība “Cēsu pensionāri” un Cēsu Jauniešu
g.). 18. Sengrieķu eposs. 20. Ap- dome.
dzīvota vieta Vecpiebalgas noLiepājas “Lielais dzintars” Kamerzālē 21. decembrī plkst. 19
vadā. 21. Pilsēta Polijas dienvid- koncerts “Naktij jābūt – lai zvaigznes redzētu”. Klavieŗu kvartets
rietumos. 22. Franču rakstniece RIX jau 25 gadus iedegs tumšajā naktī zvaigznes, atskaņojot Jo(1804-1876). 23. Angļu dzejnieks hannesa Brāmsa, Viljama Voltona un Žana Sibeliusa mūziku. Bi(1795-1821). 29. Ziedu kārto- ļetes: € 7,00 – 10,00
šanas māksla Japānā. 30. ApdzīValmieras Kultūras centrā 22. decembrī plkst.18 ar koncertvota vieta Tukuma novadā. 32. programmu “Sinatra Ziemassvētkos” viesosies populārais dziedāSamērā mazs. 33. Tieši, netulko- tājs Daumants Kalniņš un Jelgavas bigbends. Izskanēs leģendārā
jami vārdu savienojumi. 35. Īpaši dziedātāja Frenka Sinatras Ziemsvētku dziesmas, kā arī populārākie
izraudzīts sakopojums. 36. Ne- skaņdarbi.
vajadzīgas. 38. Angļu polārpētKuldīgas Svētās Annas ev. lut. baznīcā 22. decembrī plkst.18
nieks (1868-1912). 39. Angļu Ziemsvētku koncerts “Sirds ledus trauslumā”. Aicina dziedātāji
rakstnieks (1866-1946).
Ginta Krievkalna un Uģis Roze, mūziķi – Kristaps Krievkalns (taustiņi), Ēriks Kiršfelds (čells) un Ēriks Upenieks (ģitara). Savukārt
Krustvārdu mīklas
25. decembrī, plkst.18 - dziesmas “Klusa nakts, svēta nakts” 200 gadu
(Nr. 46) atrisinājums
jubilejas koncerts. Uzstāsies ārvalstīs atzinību guvuši mākslinieki –
Līmeniski. 7. Trentona. 8. An- vokālā grupa “Putni” ( kuŗai aprit 25 gadi), klavesīniste Ieva Saliete,
taress. 10. Ķelne. 11. Krams. 12. klarnetists un komponists Jēkabs Nīmanis, ģitārists Matīss Čudars.
Pacifists. 16. Abates. 19. Varāns. Biļetes: Biļešu paradīzes kasēs.
20. Kantāte. 21. Asars. 22. Ivasi.
Aizkraukles pilsētas kultūras namā 22. decembrī plkst. 16
23. Trimo. 24. Smūls. 25. Varna. Ziemsvētku koncerts “Vējš sola lapai debesis...”. Latvijā pazīsta28. Turku. 30. Kritala. 31. Stāsts. mais dziedātājs Igo kopā ar komponistu Jāni Strazdu ir sagatavo32. Andora. 36. Trafarets. 40. jis svētku programmu, kur skanēs arī dziesmas no Igo zelta repertuāLiras. 41. Cērte. 42. Asarains. 43. ra, kā arī pasaules mūzikas klasikas.
Trifeles.
Ventspilī 22. decembrī plkst. 19 Dzirnavu laukumā ar spēka
Stateniski. 1. Verns. 2. Moiras. dziesmām un rotaļīgām dejām dzīs prom aizgājušā gada likstas.
3. Kalpi. 4. Panti. 5. Starts. 6. Līdz 23. decembrim varēs Ziemsvētku tirdziņā iegādāties amatMetro. 7. Tiesības. 9. Samtenes. nieku un mājražotāju labumus skaistām dāvanām, fotografēties ar
13. Fakti. 14. Sekstants. 15. Pa- Ziemsvētku vecīti, piedalīties radošajā rūķu darbnīcā. Ziemsvētku
kistāna. 17. Palmīra. 18. Stimuls. noskaņu 25. decembrī uzburs Mazbānīša svētki Piejūras brīvda26. Altamira. 27. Atika. 29. Ko- bas mūzejā. Svētku gaismiņām rotāta, no miega modīsies tvaika
rektas. 33. Trīsis. 34. Stiķis. 35. lokomotīve Mazbānītis un vizinās visus pa Jūrmalas parku.
Bakas. 37. Farss. 38. Remte. 39.
Pērle.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

atrodu mazu aizmūrētu urbumu, kur guldīta kapsula ar Mūzeja vēstījumiem nākotnei. Zīmolu maiņa – vecie pamati jaunajai piebūvei. Pārvēršas, lai
pastāvētu.
Paldies visiem, kas palīdzējuši tapt tam, kas likās neiespējams. Paldies visiem, kas palīdzēs tapt arī tam, kas iespējams!

Ī S Z I ŅAS
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Toronto pensionāri Ziemsvētku gaidās
Ziemsvētku gaidās Toronto
pensionāru 29. novembŗa saietā
galdus greznoja zaļas skujiņas ar
maziem zeltītiem čiekuriņiem.
Auseklis Zaķis paziņoja ilgi
gaidīto apvienības 200. biedra
vārdu. Šo nozīmīgo skaitu piepildīja Ruta Fogele.
Todien mums labi pazīstamā
lakstīgala – soprāns Sandra Maija
(Maia) Ķuze Helenas Ginteres
klavieŗpavadījumā iedziedās svētku gaidas, sniedzot arī dažas jaunas dziesmas, kas šeit vēl nav
dzirdētas. Sākot ar Ziemsvētku
atcerēm, pirmā dziesma bija
“Reiz mežā dzima eglīte”, kuŗa
radusies 1941. gadā, kad zem
padomju režīma Ziemsvētki tika
iznīdēti, bet mežā augošu eglīti
apdziedāt nebija aizliegts, sevišķi,
ja tā domāta Jaungada svinībām.
Helena Gintere stāstīja par savu
pieredzi Latvijā, kur Ziemsvētku
apkaŗošana turpinājās arī pēc
1945. gada. Svētku eglītes dedzināja tikai aiz segām aizklātiem
logiem, un bērniem tika pieteikts
nevienam par to nestāstīt. Bērni
tomēr sačukstoties atklāja, ka
citās mājās darot tāpat… Ziemsvētku svinību atdzimšana sākās
1980. gados. Tai laikā radušās
dompilnās “Četras sveces” un
Raimonda Paula “Svētvakars”.
Kopdziesma “Pošam visu greznā
rotā” ir jautrās svētku gaidu dziesmas “Deck the halls” latviskojums.
Nākamās trīs dziesmas ieved

klausītājus pārdomu noskaņā.
Raimonds Pauls devis jaunas skaņas J. Poruka pazīstamajai “Balts
sniedziņš snieg uz skujiņām”, tad
divi pirmatskaņojumi ar Guntara
Rača tekstiem: pirmo, “Nakts”, komponējis Jānis Lūsēns, otrai “Tad,
kad latvieši iet Dievu lūgt” skaņas
devis Raimonds Pauls. Seko kopdziesma “Ak, eglīte”.
Siltu noskaņu radīja brāļu Ziemeļu “Uzsniga sniedziņš balts”,
aicinot neaizmirst, ka “vienmēr
ir kāds, kuŗam bez tevis ir auksti”.

Koncerts beidzās ar jautro bērnu
kopdziesmu, dāvanas gaidot,
“Zvani skan” (“Jingle bells”).
Liene Martinsone, kā parasti,
nav apmierināta ar koncerta nobeigumu un neļauj māksliniecēm
iet mājās bez piedevām. Un skan
līdz šim latviski vēl nedzirdētā
“Es sapņoju par baltiem Ziemassvētkiem” (“I’m dreaming of a
White Christmas”)
Paldies abām māksliniecēm
par svētku gaidu iedziedājumu!
da

Annas Brigaderes slavenā autobiografiskā triloģija
tulkojumā angļu valodā:

THE ANNELE TRILOGY.
A BOOK FOR YOUNG AND OLD
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Piedāvāju dzīvošanu Floridā, Largo – atsevišķu
dzīvojamo istabu, nelielu guļamistabu ar vannas
istabu un kopēju virtuvi. Āra lapenē ir jauns SPA.
Man ir ļoti laba pieredze individuālā vecļaužu
aprūpē (caregiver). Esmu palīdzējusi gan sievietēm,
gan vīriešiem. Māja atrodas klusā vietā.
Dažu kvartālu attālumā ir pasts, bankas, aptiekas,
daudz veikalu, restorānu un brīnišķīgs Largo Parks!
Līdz Indian Rock Beach 10 minūšu brauciens.
Lidosta Tampa – 40 min.
Info: RASMA, T: 727-953-6313. Cell: 727-641-2216.
E-mail: rasma.adams@gmail.com

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!

Tulk. Ilze Kļaviņa Mueller

KRIKIS JEWELERS

Džemmas Skulmes ilustrācijas, Lindas Treijas vāks
Grāmatu var pasūtināt no tulkotājas: Ilze Kļaviņa Mueller,
2913 41st Ave S., Minneapolis, MN 55406, USA
ilzemueller@gmail.com

ZIEMSVĒTKI JAU KLAUDZINA PIE DURVĪM!
Ir laiks pasūtināt dāvanas, domājot par tiem,
kuŗus mēs mīlam un gribam iepriecināt.

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

PO BOX 180230, DELAFIELD, WI 53018
TALR. (262) 593-2503, (262) 366-2918
WWW.KRIKISJEWELRY.COM
E-PASTS: PARSLA@KRIKISJEWELRY.COM

KOLLEKCIONĀRS PĒRK
L.Liberta, V.Skultes, J.Tīdemaņa,
S.Vidberga gleznas, M.Geistauta
tēlniecību, porcelānu u.c.
latviešu mākslinieku darbus.
Tālr.: 727-8221993 (Anna)
E-pasts: latgalerija@gmail.com

Latviešu Ziemsvētku Vecītis
ar īstu kažokādas garnitūru
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.307.lv

LAIKS
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2018. gada 15. decembris – 21. decembris

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St,
Brookline MA 02445).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras
Centrs (10705 West Virginia
Ave, Lakewood, CO 80226),
tālr.: 303-986-5337 vai 303-9138081. Piektdienās 19:00 tiekas
latviešu deju grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpas (531 North 7th St,
Philadelphia PA 19123).
15.decembrī 12:00 pensionāru rēgulārās decembŗa sanāksmes vietā notiks Ziemsvētku
eglīte. Iesāksim to ar Svētbrīdi,
dziedāsim Ziemsvētku dziesmas. Apmainīsimies ar dāvanām un paēdīsim kopējas pusdienas, kuŗas viesiem maksās
$5. Ieteiktā līdzņemamo dāvanu
vērtība $5 vai vairāk. Ne tikai
pensionāri, bet arī visu citu
vecumu viesi laipni gaidīti!
22.decembrī 15:00 Ziemas
saulgrieži. Gaidām jūs kopā ar
ģimeni, draugiem un paziņām!
Ņemiet līdzi labu garastāvokli,
jums mīļas pasakas, dzejas vai
dziesmas un mūzikas instrumentus! Vakariņas pret ziedo-

jumu, sākot ar $10. Info: latviansociety.com
23.decembrī 17:00 Filadelfijas
latviešu baptistu baznīcā (6933
Sherwood Rd) Ziemsvētku
koncerts. Piedalās koris un
solisti, diriģente Gunta Plostniece. Vijolniece Daina Plostnieks- Redpath, vijolnieks
Keith Redpath, vijolniece Aija
Tighe, obojiste Kaitlin Kan,
čelliste Linda Alle-Murphy,
pianiste/ērģelniece Ieva Carucci. Programmā Bruno Skultes
un Ērika Ešenvalda Ziemassvētku kantātes, svētku dziesmas un mūzika. Visi laipni
ielūgti! Pēc koncerta kafija un
sadraudzība.
8.janvārī notiks rēgulārā pensionāru sanāksme.
ŅUJORKA (NY)
Daugavas Vanagu nams (115
W 183 Str, Bronx, NY 10453).
15.decembrī 12:00 – 18:00
Ziemsvētku tirdziņš. Tirdziņš,
koncerts, Ziemassvētku jampadracis, loterija, našķi pie kamīna. Bērni varēs doties pasaku
ceļojumā ar Brīnumzemes rūķiem; vēlāk pēcpusdienā pieaugušie dziedās līdzi Elizabetei
Zagorskai un Atim Auzānam
no Latvijas. Karstvīns pie kamīna un dejas pēc izvēles. Ieeja

par ziedojumiem.
PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold, NJ).
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedrriskais
Centrs (11710 3rd Ave NE,
Seattle WA 98125). www.seattlelatviancenter.com
15.decembrī 17:00 Svecīšu
Dievk. baznīcā. Sekos Latviešu
skolas Eglīte un groziņu vakars
Centra zālē.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
15.decembrī 15:00 Bay Island
Condominiums
Clubhousee,
7500 Sun Island Dr. S, South
Pasadena, Fl 33707 Ziemsvētku
Eglītes sarīkojums ar lieliskas
latviešu vijolnieces Margaritas
Kreines sniegtu koncertu.
Ņemsim līdzi groziņus ar
svētkiem piemērotām uzkodām, dzērienus svētku noskaņas uzturēšanai un dāvanu
draugam, ko ielikt Ziemsvētku
vecīša maisā. Ieejas ziedojums,
sākot ar $5.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:30 Centrā; 2019.gada
10.janv.; 17.janv., 7.febr., 7.
martā, 11.apr., 9.maijā. Info:
514-992-9700. www.tervete.org
Pensionāru sanāksmes pirmdienās 13:00.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un informāc. 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.
Trimdas dr: (58 Irving st,
Brookline MA 02445). Info:
617-232- 5994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com,
tālr: 617-232-5994. Māc. Igors
Safins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts:
igorssafins@gmail.com. Runas
stundas trešdienās 10:00 - 15:00.
Dievk. notiek 11:00. 19.decembrī Bībeles stunda. 24.decembrī
17:00 Kristus piedzimšanas
svētvakars. 25.decembrī 11:00
Ziemsvētku Dievk.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze-255043897965234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr.birojā: 773736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
• Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:
630-595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. Dr. pr. Uldis Pūliņš.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc Dievk. kafijas galds.
• Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226). Birojs
atvērts ceturtdienās no 10:00 –
14:00. E-pasts: reglite@aol.com
Dievk. notiek svētdienās 9:30.
Pēc Dievk. sadraudzība.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās 10:00. 16.decembrī Dievk.
Bērnu Eglīte un nodarbības
bērniem. 24.decembrī 17:00
Ziemsvētku vakara Dievk.
• Dienvidfloridas latv. ev.
lut. dr.: Shepherd of the Coast
Luth.Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL
33308). Info: Ilze Folkmane
Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs,
tālr.: 561-447-9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti
pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. Māc.
Mārtiņš Rubenis. 24.decembrī
18:00 Svētku vakara Dievk.
Diak. Guna Reina.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr.
Jānis Keggi, draudzes sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown
Street Road, Newtown Square,
PA 19073), tālr.: 610-353-2227.
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk.
notiek 11:00.
• Grand Rapidu latv.ev.lut.
dr.: ( 1780 Knapp St. NE, Grand
Rapids MI 49505).
Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-2141010. Dr.pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Dievk.
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 16.decembrī
Dievk. angļu val.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Baptistu draudzes dievk. notiek
svētdienās 14:30. Bībeles stundas notiek 10:00 katra mēneša
otrajā un ceturtajā trešdienā.
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis
Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu
valodā. Pensionāru saiets katrā
otrajā ceturtdienā.
• Mančesteras latv. ev. lut.
dr.: (21 Garden St, Manchester,
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, tālr.: 413-568-9062. 22.decembrī 12:00 Ziemsvētku
Dievk. Viesu mācītājs Igors
Safins. Sekos Draudzes Eglīte.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070.
Archibīskape
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-4213934, e-pasts: pastorlauma@gmail.
com, Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.:
414-258-8070. Dievk. notiek
svētdienās 10:00.
• Mineapoles – St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave
S, Minneapolis MN 55407).
Dievk. notiek 10:30. Pēc Dievk.
sadraudzība. 16.decembrī 3.Adventa svētd. Dievk. ar latviešu
skolas koŗa piedalīšanos. Ieradīsies Ziemsvētku vecītis. Visi
sirsnīgi aicināti arī uz Ziemsvētku pusdienām. 20.decembrī
11:00 Bībeles stunda. 23.decembrī 4.Adventa svētd. Dievk.
24.decembrī 17:00 Ziemsvētku
vakara Dievk. angļu valodā ar
draudzes koŗa piedalīšanos.
25.decembrī 11:00 Ziemsvētku
dienas Dievk. ar Sv. vak.
30.decembrī Dievk. nenotiks!
31.decembrī 16:00 Vecgada
vakara Dievk. ar Sv. vak. 6.janvārī Zvaigznes dienas Dievk.
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.draudze.org vai www.tervete.org
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus
un vik.Zvirgzds. tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.
(Turpināts 19. lpp.)

2018. gada 15. decembris – 21. decembris
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ 08816). Māc.
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.:
908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com.
16.decembrī 11:00 Adventa
koncerts. Seko Draudzes Eglītes
sarīkojums, pusdienas un svētku tirdziņš. 24.decembrī 17:00
Ziemsvētku vakara Dievk.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church
(335 Reynolds Ave, Parsippany
NJ). Māc. Saivars.
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville
NY). Māc. Saliņš.
Priedaine (1017 State Rte 33,
Freehold NJ). Māc. Saivars.
Manhatena, Seafarers & Intl
House (123 E 15th St, NY
10003). Māc. Saliņš.
Springfield, Holy Cross bazn.
Māc. Saivars.
Katskiļu
nometne
(231
Greenhill Rd, Elka Park, NY).
Syracuse St.Stephen Lutheran
Church (873 DeWitt Str,
Syracuse Ny 13203).
15.decembrī 10:00 Jonkeru
bazn. Jonkeru skolas Eglīte.
11:00 Priedainē Ņūdžersijas
skolas Eglīte.
14:00 Manhatenā, Seafarers
Dievk. ar dievg. Seko Eglīte.
16.decembrī 10:00 Jonkeru
bazn. Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk.
24.decembrī 18:00 Jonkeru
bazn. Ziemsvētku vakars. Koris.
18:00 Salas bazn. Ziemsvētku
vakars. Solistes Laila un Lalita
Saliņas.
25.decembrī 11:00 St.Andrew
bazn.Ziemsvētki.
30.decembrī 10:00 Jonkeru
bazn. Dievk. ar dievg.
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester
NY 14618). Dievk. notiek
14:00. Diakone Linda SniedzeTaggart. 25.decembrī Kristus
piedzimšanas svētku Dievk.
Dziesmu lapiņas.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Kontaktpersona Mary Beth
Dzirnis: 989-781-1163,e-pasts:
dzirnis@chartermi.net

• 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 Rubenis. Dievk. notiek
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds.
22.decembrī Ziemsvētku Dievk.
ar dievg. Ciemosies Ziemsvētku
vecītis.
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO
63119). Dievk. notiek katra
mēneša 3. svētdienā 14:00. Pēc
Dievk. saiets ar groziņiem. Māc.
A. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa,
tālr.: 314-457-1830, e-pasts:
kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.:
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA
98125). Dievk. notiek 10:30.
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-6749600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvianchurch.org 15.decembrī 17:00
Svecīšu Dievk. Dziedās Siguldas
Balsis
Maijas
Riekstiņas
vadībā. Pēc Dievk. draudzes un
latviešu skolas Eglīte, groziņu
vakars. 24.decembrī 17:00
Ziemsvētku vakara Dievk.
Mūzika – Dr.Andris Āboliņš,
Katriāna un Laila Zommeres.
30.decembrī Dievk. ar dievg.
6.janvārī Zvaigznes dienas
Dievk. ar dievg. Trejdeksnīša
rīkotas pabrokastis.
• Skenktedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart. 16.decembrī 14:00
Kristus piedzimšanas svētku
Dievk. ar dievg. Dz.grām.
• St. Pētersburgas latv. ev.
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00
Mūsu Pestītāja (Our Savior)
bazn. (301 – 58th Street S, St.
Petersburg, FL 33707), Māc.
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935.
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727367-6001. Baznīcā Dievkalpojumi tiks noturēti vienīgi Lielajā
Piektdienā un Ziemsvētkos.
16.decembrī 11:00 Bībeles
stunda Astrīdas Virziņas dzīvoklī. Tālr: (239) 826- 7245.
25.decembrī 14:00 Ziemsvētku
Dievk. Our Savior Lutheeran
Church (301 58th St, S, St.
Petersburg). 6.janvārī 14:00
Dievk. Faith Lutheran Church
(2601 49th St N, St. Petersburg).

Par visiem neskaidriem jautājumiem var griezties pie draudzes priekšnieces Aijas Norbergs, tālr: (727)-367-6001.
6.janvārī 14:00 Dievk. Faith
Lutheran Church (2601 49th St,
St. N St.Petersburg).
• Tērvete – Trīsvienības draudze: Dievk. notiek Centrā, tālr:
514-992-9700, www.draudze.
org. Dievk. notiek 15:00. Vik.
Zvirgzds. Valdes sēdes notiek
19:30 ceturtdienās.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš
(adrese: 40 Hollyberry Trail,
North York ON M2H 2S1), tālr:
647-986-5604, E-pasts: grietins@gmail.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.: 416221-4309.

• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270,
e-pasts: macanitavp@gmail.com,
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703264-0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk.
notiek 11:00. Seko kristīga
sadraudzība. 16.decembrī Adventa trešā svētdiena. 12:00
Ziemsvētku eglīte – Dievk.,
pusdienas, priekšnesumi. 23.decembrī 11:00 Adventa ceturtās
svētdienas Sv. vak. Dievk. Pēc
Dievk. – sadraudzība un Ziemsvētku iedziedāšana. 24.decembrī 16:30 Kristus piedzimšanas
svētvakars – Ziemsvētku dziesmu dziedāšana un 17:00 Ziemsvētku vakara Dievk. 30.decembrī 16:00 dziesmots svecīšu
Dievk. Sadraudzības vakars.
31.decembrī 17:00 gadumijas

Sv.vak. Dievk.
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: Ebenezer Lut. Church (96
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr.
Vija Bachmuts, tālr.: 860-6443268. Viesu māc. Igors Safins.
22.decembrī 15:00 Ziemsvētku
Dievk. Abus Dievk. vadīs
viesmācītājs Igors Safins.
• Ziemeļkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San
Francisco).

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu:
rasma@laiks.us,
vēlākais –
SESTDIENĀS!

Dieva mierā aizmidzis mūsu visu mīļais

VITĀLIJS
TARBUNAS
Dzimis 1931. gada 21. augustā Višķos, Latvijā,
miris 2018. gada 20. oktobrī Grandrapidos, MI

Mīļā piemiņā viņu paturēs
SIEVA LIDIJA
DĒLI ROBETS, RICHARDS UN STĪVENS AR ĢIMENĒM
BRĀLIS JĀNIS UN MĀSA FRANCISKA SVENTECKIS AR ĢIMENĒM

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā Peppy

VIJA TAMUŽS-RUBANS
dzim. VISKALNS

Dzimusi 1938. gada 28. decembrī Rīgā,
mirusi 2018. gada 23. novembrī Brīvdienās, Meksikā
Vainagā pēdējais zieds kad būs iris,
Izirs ir vainags pats...

Sēro
SOLVEIGA TAMUŽS-ERMANIS
JANA ERMANIS-KUKLA
ASTRIDA A. ERMANIS AR ĢIMENĒM

Mūžībā aizgājusi mūsu draudzes locekle

ELĪZE GAIDA MAILE RIMŠA

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

Dzimusi 1920. gada 15. augustā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 22. martā Ikšķilē, Latvijā

KĀRLIS
PRIEDKALNS
Dzimis 1967. gada 22. septembrī Mineapolē MN, ASV,

Sērās piemin
SANDIEGO LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi –
Tie palika šaipusē.

miris 2018. gada 26. oktobrī Adelaidē, Dienvidaustrālijā
SĒRO
PRIEDKALNU ĢIMENE, RADI UN DRAUGI AUSTRĀLIJĀ
LATVIJĀ UN ASV
KORPORĀCIJAS LETTGALLIA KONVENTS
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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
Gada balva par
mūža ieguldījumu
sportā
Latvijas Olimpiskā komiteja
(LOK) paziņojusi – balvu „Mūža
ieguldījums Latvijas sportā“ šogad Latvijas gada balvas ceremonijā saņems Olimpisko spēļu
dalībnieks kamaniņu sportā,
kamanu izgatavošanas speciālists un sacensību tiesnesis
Valdis Ķuzis (attēlā).

Kamaniņu sportā Valdis
Ķuzis ir kopš 1967. gada. Viņš ir
piedalījies Cīrulīšu kamaniņu
trases būvniecībā un guvis atzīstamus panākumus gan kā
sportists, gan kamanu meistars.
Beidzot aktīvās sporta gaitas,
Valdis Ķuzis sevi apliecinājis kā
izcils kamanu izgatavošanas
mechaniķis. Ar viņa gatavotām
kamanām Latvijas sportisti
startēja 1980., 1984., 1988.,
1992., un 1994. gada Ziemas
olimpiskajās spēlēs. 1989. gadā
Ķuzis kopā ar bijušo Latvijas
kamaniņu izlases treneri Edvīnu Guršponu nodibināja uzņēmumu Fiberglass, kas sekmīgi
darbojas joprojām. Ar Valda
rokām šajā uzņēmumā ik gadu
tiek gatavots vairāk nekā 100
kamanu ne tikai Latvijas, bet
visas pasaules bērnu un jaunatnes grupu sportistiem. Valdis Ķuzis ir arī ilggadējs starptautiskās kategorijas kamaniņu
sporta tiesnesis. Viņš ir bijis
galvenais tiesnesis pasaules un
Eiropas meistarsacīkstēs, divos
pasaules junioru čempionātos
un vairākos Siguldā notiekošajos Pasaules kausa izcīņas
posmos. 2006. gadā, būdams
Starptautiskās Kamaniņu sporta
federācijas techniskais delegāts,
Ķuzis strādāja arī Turīnas ziemas Olimpiskajās spēlēs. 1976.
gadā 12. Ziemas olimpiskajās
spēlēs Insbrukā Ķuzis pārī ar
Rolandu Upatnieku izcīnīja devīto vietu divnieku ekipāžu
sacensībās. Vēlāk Ķuzis kļuva
par PSRS izlases mechaniķi,
tomēr arī saglabāja labu sportisko formu, kas ļāva 1979. gadā
sekmīgi aizstāt traumu guvušu
PSRS izlases sportistu un pārī ar
Valēriju Jakušinu izcīnīt ceturto
vietu Eiropas čempionātā, kā
arī devīto vietu pasaules čempionātā.

Sigulda bobsleja un
skeletona gaisotnē
Siguldā risinājās Pasaules
kausa izcīņas posms skeletonā
un bobslejā. Martins Dukurs
2018./2019. gada Pasaules kausa
izcīņas sezonu sāka ar otro vietu

kopvērtējumā pakāpjoties uz
sudraba poziciju.
Pārliecinoši posmā uzvarēja
olimpiskā čempiona Frančesko
Frīdricha divnieks, summā apsteidzot Ķibermani/ Mikni par
0,42 sekundēm. Savukārt bronzu
ieguva austrietis Benjamins
Maiers, kuŗš no Ķibermaņa atpalika 0,26 sekundes. Lieliski
Pasaules kausā debitēja Bērziņš
ar stūmēju Spriņģi. Ja pirmajā
braucienā viņiem bija 12. vieta,
tad otro braucienu Bērziņš/
Spriņģis veica izcili, sasniedzot
trešo labāko laiku un summā
ieņemot dalītu septīto vietu. No
piektās vietas Bērziņa divnieku
šķīra tikai 0,02 sekundes.
Arī PK izcīņas otrajās sacensībās bobsleja divnieku ekipāža
ar pilotu Oskaru Ķibermani un
stūmēju Matīsu Mikni izcīnīja
otro vietu. Abos braucienos viņi
ierindojās otrajā vietā, piekāpjoties tikai vācieša Frančesko
Frīdricha ekipāžai, kas divu
braucienu summā uzrādīja par
0,06 sekundēm ātrāku laiku.
Savukārt uz goda pjedestala
trešā pakāpiena kāpa cita vācieša – Kristofera Hāfera bobTomass Dukurs pirmajā brau- sleja divnieks.
cienā ar rupjām kļūdām spēja
būt septītais, otrajā bija piektais,
summā iespraucoties labāko
sešniekā (+1,04 sekundes). Savukārt Pasaules kausa sacensību
debitants Ivo Šteinbergs abos
braucienos ieņēma 11. vietu,
finišējot arī kopvērtējumā 11.
(+2,32 sekundes).
Siguldā nestartēja Latvijas vadošā skeletoniste Lelde Priedulēna, kuŗa iziet rehabilitācijas
procesu pēc pavasarī veiktās
operācijas, turklāt viņa uzsākusi Ralfs Bērziņš un Intars Dambis
mācības Šveicē.
***
Ralfs Bērziņš sestdien kopā ar
Latvijas jaunie skeletonisti stūmēju Dāvi Spriņģi divu
Eiropas kausa izcīņas sacensībās braucienu summā bija dalītā
Vācijas trasē Kēnigszē nespēja septītajā vietā, bet svētdien
iekļūt pirmajā desmitniekā. kopā ar pieredzējušo Intaru
Uzvarēja vāciete Hanna Neise, Dambi bija vienīgie septītās viekamēr labākā no Latvijas bija tas ieguvēji. Summā viņi līderim
Endija Tērauda, kuŗa ierindojās zaudēja 0,53 sekundes. Kopumā
14. vietā un no uzvarētājas divu PK izcīņas Latvijas posmā uzvabraucienu summā atpalika 2,54 ru svinēja olimpiskais čempions
sekundes. Dārta Zunte ieguva Frančesko Frīdrichs kopā ar
16. vietu. Vīriešiem uzvara tika stūmēju Aleksanderu Šilleru.
Vācijas pārstāvim Fabianam Ar abās dienās Siguldā notikušā
Kīchleram, bet mūsējie – Elvis Pasaules kausa (PK) posma
Veinbergs un Krists Netlaus bobslejā izcīnītajām septītajām
ierindojās attiecīgi 15. un 29. vietā. vietām Latvijas otrais pilots
Ralfs Bērziņš ir apmierināts, bet
Bobslejā – divas apzinās pieļautās kļūdas, kas
neļāva sasniegt kāroto sešnieku.
otrās vietas „Nevaru sūdzēties par rezultātu,
Pasaules kausa (PK) izcīņas bet ir jālabo zināmas kļūdas.
posmā Siguldā bobsleja div- Otrajā dienā nepadevās labi
nieks Oskars Ķibermanis/ Ma- braucieni. Ļoti gribējās iekļūt
tīss Miknis izcīnīja otro vietu, labāko sešniekā, bet tad bija
bet lielisku debiju sacensībās labāk jānobrauc,“ paškritisks
piedzīvoja Ralfs Bērziņš ar bija Bērziņš. „Tuvu ideālam bija
stūmēju Dāvi Spriņģi. Ķiber- sestdienas otrais brauciens. Tramanis/Miknis pirmajā brau- ses augšdaļā bija nelielas kļūdas,
cienā bija trešie, bet otrajā sa- bet tās nebija būtiskas. Stūmēju
sniedza otro labāko laiku, arī maiņai īpašs iemesls nav, vienkārši pamainījām. Galvenais ir
labi braukt. Šis tomēr nav
Eiropas kauss, te līmenis ir
augstāks.“
Divkārtējam Pasaules kausa
posma Siguldā uzvarētājam,
olimpiskajam čempionam Frančesko Frīdricham pēc pirmās
„iepazīšanās“ ar Siguldas trasi
Oskars Ķibermanis un Matīss tā nemaz nav patikusi, taču
izdevies ar to saprasties un
Miknis
divu braucienu summā. Tomass Dukurs palika sestais, bet
trešais Latvijas pārstāvis Ivo
Šteinbergs debijā ierindojās 11.
vietā. Par sacensību uzvarētāju
kļuva krievs Ņikita Tregubovs,
kuŗš bija ātrākais abos braucienos, turklāt pirmajā sasniedza
jaunu Siguldas trases rekordu.
Martinam Dukuram abos braucienos otrais labākais laiks, bet
krievu skeletonistam viņš zaudēja 0,37 sekundes.Trešais Siguldā palika olimpiskais čempions korejietis Sinbins Juņs,
kuŗš pēc pirmā brauciena bija
ceturtais. Otrajā braucienā viņam izdevās apsteigt jaunā
starta rekorda īpašnieku Aleksandru Tretjakovu, bet Martinam Dukuram korejietis zaudēja 0,16 sekundes.

izcīnīt divas uzvaras. „Pirmajā
dienā man trase šķita briesmīga,
bet ar katru nākamo braucienu
tā kļuva arvien foršāka. Trase ir
smaga, grūta, daudz jāstūrē. Ja
nesanāk trešā, ceturtā un piektā
virāža, nākamās arī neies. Siguldā nepieciešams braukt tīri,
bet tas ir ļoti grūti. „Domāju, ka
es daudz vairāk riskēju trases
lejasdaļā nekā Ķibermanis, jo
mums bijis mazāk braucienu te.
Man vajadzēja iegūt lielāku
ātrumu taisnēs un beidzamajās
virāžās,“ par cīņu ar Oskaru
saka vācu pilots.
Nākamais Pasaules kausa
posms notiks pēc nedēļas Vinterbergā, un tur jau vācieši būs
mājinieku pozicijās. „Mana
mājas trase gan ir Altenberga,
bet Vinterberga ir tikpat kā
mājas trase,“ tā Frīdrichs. „Domāju, cīņa četriniekos būs vēl
sīvāka. Te, Siguldā, mūs šķīra
dažas sekundes simtdaļas, bet
četriniekos varētu būt vēl ciešāk. Ceru, ka nākamnedēļ arī
būs laba sacīkste. Uzvarēt var
jebkurš no vāciešiem – jo mums
ir labas četrinieku ekipāžas, bet
tikpat labi var uzvarēt Ķibermanis vai Kripss, arī krievi ir
spēcīgi četriniekos.“
Latvijas izlases līderis Oskars
Melbārdis sakopj savu veselību
un šo sezonu pat varētu izlaist
pilnībā.

Precīzi šaujot,
iegūst augsto
piekto vietu
Latvijas vadošā biatloniste
Baiba Bendika Pokļukā, Slovēnijā, bija nekļūdīga šaušanā
un izcīnīja augsto piekto vietu
Pasaules kausa izcīņas pirmā
posma 15 km individuālajā distancē, sasniedzot karjēras rekordu. Bendika piekto vietu PK
posmos izcīnīja arī 2016. gada
februārī, kad Kanadā sprintā
bija piektā. Piektā vieta ir visu
laiku augstākais rezultāts Latvijas sieviešu biatlona vēsturē,
jo savulaik veiksmīgākā latviešu
biatloniste Madara Līduma PK
posmos nespēja karjēras laikā izcīnīt augstāku vietu par desmito.

šaušanā kļūdījās trīs reizes, kā
rezultatā tikai 41. vieta.
Andrejs Rastorgujevs un
Baiba Bendika Slovēnijā izcīnīja
12. vietu Latvijas izlasei jaukto
pāru stafetē. Pasaules kausa
sezonas pirmajā posmā. Kopumā sacensībās startēja 25 pāŗi.
Uzvaru guva Norvēģijas biatlonisti, otro vietu ieņēma Austrija,
bet trešā bija Ukraina. No uzvarētājas Norvēģijas Latvija atpalika vienu minūti un 53,8 sekundes. Andrejs Rastorgujevs
12,5 km iedzīšanas sacensībās
ierindojās 32. vietā, pieļaujot
četras kļūdas šaušanā.

Hokejs
Latvijas U-20 junioru hokeja
izlase Vācijā pasaules meistarsacīkšu pirmās līgas A grupas
turnīra pirmajā spēlē ar 1:3 (0:1,
0:1, 1:1) zaudēja Francijas vienībai, samazinot savas izredzes
atgriezties elitē.

Latvijas
florbola izlase –
piektajā vietā
Latvijas vīriešu florbola izlase
Prāgā, pasaules čempionātā, izcīnīja piekto vietu, to paveicot
piekto reizi vēsturē. Cīņā par
piekto vietu turnīrā Latvijas
florbolisti ar 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
pārspēja Vācijas valstsvienību.

// FOTO: Latvijas florbola savienība

Latvijas komandas labā pa
diviem vārtiem iemeta Rolands
Kovaļevskis un Toms Akmeņlauks, kamēr vienu reizi izcēlās
Atis Blinds. Latvijas florbolisti
pasaules čempionāta finālturnīros piedalījušies desmit reizes,
tostarp iepriekšējās deviņas pēc
kārtas, četras reizes paliekot uzreiz aiz lielā četrinieka piektajā
vietā. Aizpērn savā laukumā
gan Latvijai turnīrs izvērtās ļoti
neveiksmīgs, vajadzēja samierināties ar desmito vietu.

Vieglatlētika
Latvijas skrējēji Alberts Blajs,
Uģis Jocis, Līga Velvere un Agata
Strausa Nīderlandē izcīnīja astoto vietu Eiropas čempionāta
Bendika sašāva visus 20 mēr- krosā jauktajā stafetē.
ķus, kas padevās tikai piecām
biatlonistēm. Latviete finišēja
pēc 43 minūtēm un 27,4 sekundēm. Savukārt individuālajā
distancē Bendikas karjēras rekords bija šogad janvārī Rūpoldingā izcīnītā desmitā vieta.
Uzvaru posmā svinēja ukrainiete Jūlija Džima, kuŗa arī šāva
nekļūdīgi un Bendiku pārspēja Līga Velvere // FOTO: F64
Uzvaru svinēja Spānija, kas
par 20,8 sekundēm. Bendika no
goda pjedestala atpalika 4,3 finišēja 16 minūtēs un desmit
sekundes, bet līdz ceturtajai sekundēs, apsteidzot Franciju
vietai viņai pietrūka nieka 1,3 un Baltkrieviju. Latvijas skrējēji
atpalika pusminūti, ieņemot
sekundes.
Ar 10 km iedzīšanu sievietēm astoto vietu starp 12 komandām.
Pokļukā beidzās PK pirmais
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS
posms biatlonā. Baiba Bendika

