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Daudzās mājās iedegta pirmā 
svece Adventa vai nagā un sākas 
Ziemsvētku gai dīšana. Bet Ro -
pažu evaņģeliski luteriskās baz-
nīcas draudzei  jaunais Baznīcas 
gads sākas ar brīnumu. Jau otro 
gadu pēc kārtas anonīms labvē -
lis kaŗa gados izpostītajā dievna-
mā atkal uzbūris Gaismas dārzu. 
Pērn to apmeklēja rekordliels 
cilvēku skaits, un par apmeklē-
tāju zie  dojumiem draudze atjau-
noja torņa kāpnes. 

Šogad ir saudzēta daba, un 
baznīcā nav lielās, cirstās egles. 
Toties ir daudzas mākslīgās. Arī 
dekorācijas ir citādas nekā pērn, 
un galvenie saimnieki šogad ir 
divi leduslāči.

“Te ir tā aura, ar ko mūsu baz-
nīca atšķiras no citiem dievna-
miem. Un katra mazā lietiņa, ko 
izdarām, dod tādu prieku. Un 
šogad mums ir kāpnes! Tur, 
tornī, nevarēja uzkāpt kopš 
1940. gada, kad torni uzspri dzi-
nāja,” stāsta Ropažu evaņģeliski 
luteriskās draudzes priekšnieks 
Zigurds Erciņš. “Mums lielais 
sapnis ir altāris, altāŗa daļa.”

Pērn daudzi apmeklētāji vēlē-
jās vienkārši pasēdēt klusumā. 
Un šādu pašu mieru apmeklē-
tājiem Ropažos cer dāvāt arī 
šogad.

“Lai Dieva miers, pilnīgs 
miers, kāds ir katrā ģimenē, kur 
aizdedz pirmo sveci, caurstrāvo 
šo Ziemassvētku laiku!” novēl   
Z. Erciņš. 

Lai gaišs un svētīgs Adventa laiks!

Zenta Liepa

Dievnams sniegā

Septiņas zelta sveces deg
Septiņos logos augstos, 
Septiņos logos augstos.

Laipna un ticīga draudze dzied,
Uz zaļajām rūtīm sarma zied,
Uz zaļajām rūtīm sarma zied. 

Egles galotne zvaigzni tur
Kā sudraba ķēniņa kroni,
Kā sudraba ķēniņa kroni.

Gaišas un aizgrābtas balsis dzied,
Uz zaļajām rūtīm sarma zied,
Draudze Ziemsvētku dziesmas 
dzied.

Septiņas zelta sveces deg
Septiņas logos augstos, 
Septiņos logos augstos.  
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040

e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

Nedēļas gudrība
“Ja tev deguna priekšā aiztaisa durvis, tad tas vēl nemaz nenozīmē, ka tu iekšā netiksi... Ja 

tev aizliek sētu priekšā, tad zini, ka tādēļ tā likta, lai tu pāri tiktu... Nebaidies no puniem! Tas 
lai ir tavs dzīves pamatlikums!”

Skolotājs Jānis Greste

Nedēļas teikums
“Statistika skaidri parāda, ka sazvērestības teorijām un zinātnē nebalstītiem apgalvoju-

miem attiecībā uz vakcinēšanos visvairāk ir “atvērti” cilvēki ar zemāku izglītības līmeni.”
Eiroparlamenta deputāte Sandra Kalniete

2022. gada kalendārs:  ................... gab.     US $22.00….........…............

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00

Par katru nākamo uz to pašu adresi US $2.00

Ārpus ASV – par katru US $4.00. Par katru nākamo – US $3.00. (NB! Maksa ASV dolaros)

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

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

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

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

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi,
rakstot čeku Latvian Newspaper Laiks
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040

Ceļā pie Jums Laika Mākslas kalendārs 2022!
Šogad – "Jūgendstils Rīgā un Liepājā"

Pasūtiniet un dāviniet saviem draugiem, bērniem,
maz bērniem! Šogad attēlu anotācijas arī angļu valodā.

Latviešu Fonds (LF) aicina 
māksliniekus, zinātniekus un 
citas radošas personas pieteik-
ties Latviešu Fonda atbalstam 
savu darbu vai projektu reāli-
zēšanai. Aizvadītajā gadā LF 
atbalstīja Latvijas Nacionālās 
operas “Hamlets” iestudējumu, 
spēlfilmu “Mātes piens” un 
“Zeme, kas dzied” radīšanu, XV 
Vispārējo dziesmu un deju 

svētku deju kursus, dziesmu 
grāmatas jauniešiem “Līksmības 
zizlis” izdošanu un citus pro-
jektus. Atbalsts tiek piešķirts 
konkursa kārtībā un dalās Lielo 
un Mazo projektu katēgorijās. 
Lielo projektu balvas ir līdz 
$10,000 un mazo projektu bal-
vas – līdz $2000. LF projektu 
pieteikumus (latviešu vai angļu 
valodā) pieņems no 2022.g. 1. 
janvāŗa līdz 1. februārim. 
Tuvāka informācija par konkur-
sa noteikumiem un norises 
kārtību atrodama LF mājaslapā 
www.latviesufonds.com.

LATVIAN FOUNDATION 
ANNOUNCES ANNUAL 
GRANT COMPETITION IN 
SUPPORT OF LATVIAN 
CULTURE AND EDUCATION

The Latvian Foundation (LF) 
invites artists, academics and 
other creative professionals to 
apply for grants in support of 
their work/projects which pro-
mote Latvian culture and educa-

tion. Over the past year LF has 
provided support for the Latvian 
National Opera production of 
“Hamlet”, the production of fea-
ture films “Mātes piens” (Soviet 
Milk) and “Zeme, kas dzied” 
(The Land that Sings), the XV 
Latvian song and dance festival 
(to be held in 2022), the re-issue 
of a popular folk songbook for 
the American Latvian Youth 
Association, and other projects. 
Grants are awarded through an 
open competition and are divid-
ed into “large” and “small” proj-
ect categories. Large projects can 
receive up to $10,000 while small 
projects can receive up to $2000. 
Grant applications can be made 
in Latvian or English and will be 
accepted from January 1 – Feb
ruary 1, 2022. Detailed informa-
tion about the grant process and 
eligibility can be found on the 
LF website www.latviesufonds.
com.

MĀRTIŅŠ HILDEBRANTS,
Latviešu Fonda projekta lietvedis

Latviešu fonds izsludina gadskārtējo projektu konkursu 
latviešu kultūras un izglītības veicināšanai
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LAINE KIVILANDE

Foto pie leģendārās automašīnas

Splendid Palace pagalmā

Filmas pirmizrādē 18. novembrī runā Marianna Auliciema

“Valiant” ieradies brīvajā Latvijā!
Mūzejs un pētniecības 

centrs “Latvieši pasaulē” 
valsts svētkos Latvijas ska-
tītājiem dāvināja dokumen-
tālās filmas “VALIANT! 
BRAUCIENS UZ BRĪVU 
LATVIJU” brīvseansus. Fil-
mas pirmizrāde Latvijā noti-
ka Rīgā, kinoteātrī Splendid 
Palace, 18. novembrī.  Fil-
mas bezmaksas seansi – 20. 
novembrī Rēzeknē, 24. no -
vembrī Jēkabpilī un 25. no -
vembrī Siguldā. Seansos, kas 
notika “zaļajā režīmā”, pie-
dalījās filmas veidotāji un 
kāds no filmas varoņiem. 
Pirmizrādē Rīgā skatītājus 
sagaidīja ļoti īpašs “viesis” – 
filmas galvenā varone, auto-
mašīna “Valiant”.

Aukstā kaŗa noslēguma 
fazē 20.gs. 80. gados Zie  meļ-
amerikas latviešu jauniešu 
polītiskās demonstrācijas pie -
saistīja preses uzmanību 
Baltijas valstu okupācijas 
jautājumam. Tas bija laiks, 
kad tikai retais amerikānis 
prata atrast Latvijas vārdu uz 
pasaules kartes. Filma ir 
stāsts par šo laiku – par trim-
das latviešu jauniešu izdo-
mu, trakulīgumu, drosmi un 
nacionālpatriotisko stāju, kas 
tiek atklāts, izmantojot vie -
nas ļoti īpašas automašīnas 
“dzīvesstāstu”. “Valiant” ir 
Ņūdžersijā, ASV, dzīvojošā 
latvieša Juŗa Bļodnieka 
Chry s ler markas automa-
šīna, kuŗu viņš ar draugiem 
aprakstīja ar drosmīgiem 
pretpadomju saukļiem: “Nyet, 
nyet, Soviet!”, “Go(rbachev) 
to hell!” u.c. Juris šo auto-
mašīnu ikdienā izmantoja, 
braukājot pa savu dzimto 
štatu un tādējādi pievēršot 
uzmanību Padomju Savie-
nības nelikumīgajai Baltijas 
valstu okupācijai. Pēc Lat-
vijas neatkarības atgūšanas 
auto tika novietots Juŗa 
pagalmā un laika gaitā sa -
rūsēja. Taču tad radās doma 
to atdzīvināt un sūtīt uz 
Latviju, dāvinot to mūzejam 
un pētniecības centram 
“Lat vieši pasaulē.”

Filmā parallēli bagātīgiem 
archīvu materiāliem ir ie -
kļautas intervijas ar Latvijai 
nozīmīgiem sabiedriskajiem 
darbiniekiem, atklājot viņu 
jaunības gaitas, kuŗās cīņa 
par Latvijas neatkarības at -
jaunošanu bija pašsapro-
tama. Savās atmiņās dalās 
Latvijas ilggadīgais vēstnieks 
Pēteris Elferts, mācītājs 
Māris Ķirsons, polītiķe Vita 
Tērauda, jurists Ivars Slo-
kenbergs, kā arī pats auto 
īpašnieks Juris Bļodnieks. 
Filmā tiek illustrētas gan for-

mas, gan satura ziņā ļoti 
daudzveidīgas, izdomas ba -
gātas un pat “teatrālas” lat -
viešu protesta akcijas, kas 
tika organizētas ar mērķi 
piesaistīt preses uzmanību: 
Brīvības kuģa brauciens gar 
Baltijas valstu jūras robežu, 
pieķēdēšanās pie Padomju 
vēstniecībām daudzviet pa -
saulē, asiņošana uz Padomju 
Savienības karoga un kāju 
iebetonēšana milzīgos ce -
menta klučos. Filmai īpašu 
noskaņu piešķiŗ trimdas 
rokgrupu “Akacis” (ASV) un 
“Ļembasts” (Austrālija) ra -
dītā mūzika, kas 20. gad-
simta 80. gados bija ļoti 
iecienīta latviešu vidū.

Filmas producents ir mū -
zejs un pētniecības centrs 
“Latvieši pasaulē”, kas darbu 
pie filmas sāka 2017. gadā, 
saņemot Juŗa Bļodnieka no -
zīmīgo dāvinājumu, kuŗš, 
īstenojot mūzeju sadarbības 
projektu, pēc pirmizrādes 
glabāsies Rīgas Motormūzeja 
krājuma telpās. Filmas re  ži-
sore Māra Pelēce un mon-
tāžas režisore Dita Gruze 
abas dzīvo un strādā  ASV.  
Filmas idejas autore un pro-
ducente Marianna Auliciema 
ir muzeja “Latvieši pasaulē” 
galvenā kurātore.

30. novembrī sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku 
notiks saruna ar mācītāju 
Māri Ķirsonu un tā laika 
aktīvisti Annu Muchku, viņi 
dalīsies atmiņās par vienu 
no trimdas laika nozī mī-
gākajām demonstrācijām, 
kas notika Eiropas drošības 
un sadarbības 1980. gada 
konferences laikā Madridē, 
Spānijā. Un vēl – sadarbībā 
ar Nacionālo kino centru, 
filma, sākot ar 30. novembri, 
bez maksas būs skatāma visā 
Latvijas territorijā skatītāju 
iecienītajā portālā www.fil-
mas.lv. 

Ar ASV vēstniecības Lat-
vijā atbalstu filma tiks iz -
rādīta arī Latvijas skolās 
nākamā gada pavasarī. Fil-
mas pirmizrāde ārpus Lat-
vijas notiks 2022. gada 
vasarā Dziesmu un deju 
svētku laikā Minesotā. 

Filmas tapšanu atbalstījuši: 
Valsts Kultūrkapitāla fonds, 
VKKF KultūrElpa, Amerikas 
latviešu apvienības Latviešu 
Institūts, Amerikas latviešu 
apvienības Kultūras Fonds, 
ASV vēstniecība Rīgā, Lat-
viešu organizāciju apvienība 
Minesotā, kultūras biedrība 
TILTS, Daugavas Vanagi 
Kanadā, Andrejs Vāpe Snr. 
un 80 individuāli ziedotāji 
visā pasaulē.
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LaPa darbinieki 2020. gada rudenī

2021. gada sarunu festivālā LAMPA. Sarunu vadīja Karolis Žibas, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Bēgļu aģentūras (UNHCR) pārstāvis Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Sarunas 
dalībieki bija dzejniece un valodniece Lalita Muižniece, kas kopā ar ģimeni 9 gadu vecumā 
devās bēgļu gaitās Otrā pasaules kaŗa laikā, un grāmatvedis Aladins, kuŗš ieradies Latvijā no 
Sīrijas

Stāstu sega

Mīļie mūzeja un pētniecības centra
“Latvieši pasaulē” biedri, draugi un atbalstītāji!

Globālās pandēmijas otrajā 
gadā vienā valstī paveras durvis, 
citā pieveras. Kā dabūt Signes 
Baumanes godalgotās animā-
cijas filmas “Akmeņi manās 
kabatās” (2014) lielformāta de -
korāciju, Baumanes dzimtās 
mājas “Vairogi” atveidu, no 
Ņu jorkas studijas uz Rīgu? Vai 
droši atceļos pāri Atlantijas 
okeānam no Kuritibas (Curitiba) 
Brazīlijā dāvinājums mūzeja 
krājumam – Šausu ģimenes 
uzņēmuma “Pērkons” pirmā, in -
novatīvā 1992. gadā ražotā āt -
ruma noteikšanas kamera pa -
saulē? Pienāk! Mūzeja un pēt -
niecības centra “Latvieši pa -
saulē” enerģiskā saime katru 
jauno izaicinājumu, katru jūsu 
dāvinājumu, katru izstādi, inter-
viju, klātienes vai sociālos medi-
jos rīkoto pasākumu rūpīgi 
pieņem un veido ar 14 darbības 
gados gūto pieredzi un pan-
dēmijas laikā rasto pacietību.

Mūzejs un pētniecības Centrs 
“Latvieši pasaulē” (LaPa) www.
lapamuzejs.lv ir nevalstiska 
organizācija – privāts, Latvijas 
Republikas Kultūras ministri-
jas akreditēts mūzejs, kuŗa 
krātuve ar teju 20 000 izce-
ļošanas vēstures liecībām atro-
das Rīgā, Latvijas Nacionālās 
Bibliotēkas telpās. Mūzeja dar-
bību uztur un atbalsta gal-
venokārt ZIEDOTĀJI.

Mums nepieciešami $ 40 000 
USD (35 000 eiro) nākamā gada 
sekmīgai darbībai, lai paturētu 
visus darbiniekus, kas tik veik-
smīgi darījuši mūzeja darbu, 
īstenojot ietekmīgus un pat in -
novatīvus projektus. 2022. gadā 
iecerēts spert nākošo soli mūzeja 
attīstībā, nomājot “LaPiņu” Rī  gas 
centrā – biroju ar vietu nelielām 
tematiskām izstādēm un pasā-
kumiem. Mums apsolīti divi 
ziedojumi, katrs par $5 000, ja 
vien līdz gada beigām no sa -
biedrības saņemam $30 000. 
LŪDZU, palīdziet mums sa -
sniegt summu, kas pievienos 
šos papildus apsolītos $10 000! 

Ko paveicām 2021. gadā, liekot 
lietā pagājušā gada nogalē sazie-
dotos $48 000 un papildus pie -
saistīto financējumu dažādos 
projektu konkursos?
1. Ir tapusi izstāde “SAVĒJIE! 

Latvieši – profesionāļi pa -
saulē 21. gadsimtā”, kas ska-
tāma Rīgā, Berga bazāra skat-
logos un digitāli mūzeja 
mājaslapā – http://savejie.
lapamuzejs.lv.

2. 18. novembrī pirmizrādi pie-
dzīvoja dokumentālā piln-
met rāžas filma “VALIANT! 
Brauciens uz brīvu Latviju” 
(rež. Māra Pelēce). Filma 
vēsta par latviešu demon strā-
cijām pret padomju okupāciju 
20. gadsimta 80. gados Zie -
meļamerikā un Eiropā.

3. Interneta datubāze www.
dpalbum.lv ar vairāk kā  5000 
fotografijām un liecībām no 
ikdienas bēgļu nometnēm 
Vācijā pēc Otrā pasaules kaŗa 
tiek pievienota muzeja krā-
juma datubāzei www.latviesi-
pasaulefoto.lv, kuŗā jau redza-
mas pirmās 2500 foto!

4. Sadarbībā ar latviešu tautas-
tērpu pētnieci Laumu Cenni 
Kanadā, konsultācijās ar Aneti 
Karlsoni Latvijā, izveidota 
unikāla digitāla “Tautastērpu 

bil divbil trībil trābil! Lat-
viešu bēgļu nometnēs krāti 
skai tām panti” Madonas no -
vadpēt niecības un mākslas 
mūzejā. 

7. “Stāstu sega” viesojusies 
E.Veidenbauma memoriālajā 
mūzejā “Kalāči” un no no -
vembŗa beigām līdz nākamā 
gada februārim būs apska-

tāma Kandavas novadpēt nie-
cības mūzejā. “Mēneša priekš-
mets” apskatāms Latvijas Na -
cionālajā bibliotēkā.

8. Mūzejs piedalījies vairākos 
izglītojošos pasākumos – 
sarunu festivālā LAMPA 
Cēsīs, organizējot sarunu “Būt 
bēglim toreiz un tagad: iden-
titāte un piederība gadsimtu 
gaitā”, tiešraides ekskursiju 
ciklā Latvijas mūzeju kopiz-
stādē “Latvijas gadsimts” Lat-
vijas Nacionalajā vēstures 
mūzejā, kur mūzeja valdes 
locekle Ieva Vītola kopā ar 
izstādes galveno kurātoru 
Tomu Ķikutu vadīja ekskur-
siju “Migrācijas “Latvijas 
gadsimtā” un PBLA rīkotajā 
tiešsaistes seminārā par 
darbu ar archīvu materiāliem 
latviešu kopienās ārpus Lat-
vijas, Gaŗezera 3x3. Mūzejs 
piedalījies raidījumos Latvijas 
radio un TV.   

9. 2021. gadā mūzejs un pēt-
nie cības centrs “Latvieši 
pasaulē” tika ievēlēts Ārlietu  
ministrijas paspārnē strā dā-
jošajā Dia s poras konsulta-
tīvajā padomē. 

10. Valde un mūzeja darbi nie ki 
speciālista Arņa Kākuļa va -
dībā analizēja un precīzēja 
kritērijus un tālākos soļus 
ceļā uz pastāvīgu mūzeja 
mājvietu.

  
Ar savu ziedojumu lūdzam 

Jūs palīdzēt mums turpināt 
mūzeja “Latvieši pasaulē” krā-
juma apstrādi, izstāžu, filmu, 
dažādu interaktīvu nodarbību 
un skolu programmu attīstību! 
Sirsnīgs paldies!

Biedrībai “Latvieši pasaulē – 
mūzejs un pētniecības centrs” 
var ziedot vairākos veidos, kā 
arī vairākās valstīs, iegūstot 
nodokļu atvieglojumus:
• Mūzeja mājaslapā https://

www.lapamuzejs.lv/iesaisties/
ziedot maksājot ar kreditkarti

• ASV var sūtīt čeku, adresētu 
uz LDMF (Latvian Diaspora 
Museum Fund, Inc.) – Sarma 
Liepiņš, 27 Highland Rd., 
Boxford, MA 01921. (LDMF 
ir 501 c (3) bezpeļņas orga-
nizācijas statuss, pieņemam 
arī ziedojumus no “Charitable 
Donor Advised Funds”); 

• Kanadā, lai saņemtu nodokļu 
atlaidi, čeku var rakstīt uz 
“Latvian Relief Society of 
Canada – Daugavas Vanagi” 
vārdā, atzīmējot, ka ziedo-
jums ir mūzejam “Latvieši 
pasaulē”. Čeku sūtīt: Gunta 
Reynolds, Daugavas Vanagi 
Kanadā, 4 Credit Union Drive, 
Toronto, ON  M4A 2N8;

• Latvijā un citur pasaulē var 
veikt naudas pārskaitījumu uz 
biedrības kontu: “Latvieši pa -
saulē – mūzejs un pētniecības 
centrs”, AS “Swedbank”, 
LV15HABA0551018556914, 
SWIFT HABALV22, reģis-
trācijas numurs 40008119789

SARMA MUIŽNIECE 
LIEPIŅA,

LaPa valdes priekšsēde
ULDIS DIMIŠEVSKIS,

LaPa izpilddirektors

aprakstīšanas rokas grāmata”.
5. Sarīkoti trīs virtuāli “Pava-

saŗa LaPa” pasākumi: DP 
ALBUMS: fotografijas no lat-
viešiem bēgļu nometnēs pēc-
kaŗa Vācijā; Vai Tu manu 
pēdējo paciņu saņēmi? (1950-
1990);  Roka pret ķepu un 
šķēps pret zobiem. 

Sarīkots pirmais no trīs vir-
tuālajiem “Rudens LaPa” pa -
sākumiem – Stāsti un tik-
šanās ar izstādes “Savējie! 
Latvieši – profesionāļi pasaulē 
21. gadsimtā” varonēm. Plā-
noti vēl divi: “VALIANT! 
Filmas varoņi” un Tautastērpu 
aprakstīšanas rokasgrāmata.

6. Mūzeja krājuma priekšmeti 
apskatāmi  Rīgas Skolu mū -
zeja veidotajā izstādē “Es 
Tēvu zemei paklanos. Mūzeja 
jaunieguvumi”, izstādē “Vien-
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No kr. puses: Juris Freimanis – draudzes kasieris, māc. Igors 
Safins, Gaida Skulte – draudzes sekretāre, Matīss Čudars un 
Astra Vilinskis – draudzes priekšniece // FOTO: Dace Aperāne

Dejo "Mazais vanadziņš"Velta Zadiņa

DACE 
APERĀNE

"Kas tos trimdas ratus tālāk stums?"
Veltas Zadiņas runa Valsts svētkos Ročesterā

Godātie tautieši, ladies and 
gentlemen. I welcome you to this 
annual celebration of Latvia’s 
independence. Residents of Lat
via can look back at 103 years of 
history since November 18th, 
1918 – at two periods of freedom, 
separated by a dark period of 
communist tyranny and control. 
Latvians in the United States 
have a somewhat different time
line – almost 50 years of exile 
between World War II and 1991, 
followed by the rather odd pres
entday era where we coexist with 
those in a free Latvia. What were 
those 50 years of exile like for the 
immigrants and their children? 
What was it like to be a “trimdi
nieks”?

I see before me young people 
who never experienced the trim
da. I will have some remarks for 
you in English at the end of this 
speech. For now, I’d like to address 
those who lived through those 50 
years, especially those whose child
hoods were shaped by being brought 
up as LatvianAmericans.

Mēs uzaugām trimdā. Mums 
likās normāli runāt latviski ģi -
menē, bet ar kaimiņiem un 
draugiem – angliski. Mums likās 
normāli latviešu skolā un mā  cī-
ties Latvijas vēsturi, vārdu ga -
lotnes, rakstīt diktātus un lasīt 
Bībeles stāstus latviešu valodā. 
Mums likās normāli dziedāt 
himnas bez dziesmu lapiņām 
un, kad mācītājs Zīraks mums 
nolasīja katru rindu, mēs to 
atkārtojām. Mēs zinājām, ka 
svēt kos katram būs, vai nu jā -
spēlē kādu instrumentu vai 
jādeklamē dzejolis. Mēs zinājām, 
ka būs Ziemsvētku luga, kur 
mēs, meitenes, bieži vien tēlojām 
sniegpārsliņas vai eņģelīšus. Mēs 
zinājām, ka bez pantiņa Ziem-
svētku vecītis negribēs mums 
dot dāvanu. Mēs svinējām Jāņus 
lielā pulkā, un piedalījāmies 
Dziesmu svētkos, pa Amerikas 
lielpilsētu ielām, ejot vilnas au -
duma tautos tērpus jūlija kar-

stumā. Mēs klausījāmies kon-
certus un skatījāmies latviešu 
lugas, bet 18. novembrī klau-
sījāmies runas, kas ilga vairākas 
stundas. Mēs dancojām valšus 
un polkas jautrās ballēs.

Mums bija daudzas organi zā-
cijas – baznīcas draudze, Dau-
gavas Vanagi (ar sarīkojumiem 
un šaušanas, zvejošanas un 
sporta sacīkstēm), gaidas, koris, 

arī nebija gluži tāda pati kā 
cilvēku pieredze Latvijā. Trimdas 
50 gadi un Latvijas okupācijas 
gadi stipri atšķīrās. Mūsu vecā-
kiem bija jāiemācās jaunus dar-
bus un jaunu valodu, bet caur-
mērā latvieši varēja izveidot 
labas dzīves Amerikā, cenšoties 
arī uzturēt latvietību. Kad es 
ciemojos Latvijā, es baudu lat-
viešu kultūru, dabu un valodu, 

Americans. It is something to 
value and to be proud of. You 
share in very rich traditions of 
music, art, dance, and cuisine. 
You understand some Latvian – 
some of you just a few words, but 
others of you are fluent. You know 
where your ancestors came from, 
and some of you have even visited 
relatives who still live in Latvia.

We are active members of two 

a church and as a Latvian com
munity. But we cannot allow this 
pandemic to completely destroy 
our sense of unity! We will need 
to make some major changes 
going forward, but we cannot give 
up the fight! To paraphrase 
President Kennedy, ask not what 
your community can do for you, 
ask what you can do for your 
community! If we are to survive 
as a cohesive ethnic group, we 
need more people to step forward 
and help.

Hold on to your sense of being 
Latvian as well as American. It 
will continue to enrich your life!

To end on a lighter note, here’s a 
little “quiz” if you’re wondering if 
you yourself were part of the 
“trimda”. You might be a trimdas 
latvietis if:

–every September, your teach
ers stumbled over pronouncing 
your name

–you might not have known the 
latest dance craze, but you could 
do a killer “Tūdaliņ, tagadiņ”

–you sometimes had to help 
Americans understand your par
ents’ English

–you knew that one of the sub
urbs of Rīga is Bolderāja, and 
that it has a “baltā baznīca”

–you were lulled to sleep with 
“Aijā žūžū”

–you think smoked eel is deli
cious

–you think Melnais Balzāms is 
awful, but you like seeing others’ 
reactions the first time they try it

–you can recite a Latvian poem 
for Santa Claus

–you know exactly where 
Latvia is (and you have to explain 
it to Americans over and over 
again)

–you know how to make 
pīrāgus and piparkūkas

–you know how to weave dai
sies into a crown

–you think it’s normal for kids 
and grownups to jump over a 
bonfire, even while wearing a 
skirt and high heels

–you were not even considered 
for leadership positions within the 
community or church because 
you were too young (even though 
you might already have been 
approaching retirement age)

–you have a sticker on your car 
that says “Sveiks!”

–your parents thought marry
ing an American was considered 
a “mixed marriage”

–your graduation and wedding 
photos appeared in Laiks

–you wore a teeshirt that said 
“Baltic Freedom Now”

–and you remember many, 
many dear people who were 
Latvians to the core of their being, 
and who fought to keep the lan
guage and culture alive.

Mūzikālais ansamblis “Trīs no 
Pārdaugavas” kādā savā dziesmā 
jautā: “Kas tos trimdas ratus 
tālāk stums?” Mēs esam stūmuši 
tos ratus jau ilgus gadus, bet 
mūsu pienākums ir turpināt tos 
stumt, cik ilgi mēs to spēsim. 
Mūsu, latviešu, kultūra, valoda, 
baznīca un sabiedrība ir ārkārtīgi 
bagātas. Mēs nedrīkstam tās pa -
zaudēt bez cīņas!

Lai Dievs svētī Latviju un visus 
latviešus!

kā arī saites ar radiniekiem. Bet 
Latvijas latviešu pieredze nav 
manējā. Turpretī, kad es satieku 
kādu latvieti no citas Amerikas 
vai Kanadas pilsētas, es jūtu kaut 
ko kopīgu. Viņa dzīves pieredze 
ir mana dzīves pieredze.

Mēs bijām, un vēl esam, tāds 
kā mazs miestiņš lielākas sa -
biedrības vidū. Mēs cits citu 
pazīstam visu savu mūžu! Mēs 
zinām cilvēku vecumus un dzīves 
stāstus un esam kopīgi svinējuši 
gan kristības, gan iesvētības, gan 
kāzas, gan bēres. Mums ir tik 
daudz kopīga un mūsu saites ir 
tik dažādas un tik nozīmīgas – tā 
ir īsta bagātība!

I will now continue in English. 
You, you children and young peo
ple, you have not experienced 
your childhood in quite the same 
way as did your parents and 
grandparents. But you do still 
have a dual heritage. You are not 
just Americans, you are Latvian

vibrant cultures. Not many Ame
ricans can say the same. Most 
Americans’ ties with their ances
tral cultures are distant and weak, 
whereas our connections contin
ue to be strong.

LatvianAmerican society in 
Rochester has changed over the 
years. But we are still functioning, 
due in large part to the efforts of 
hardworking and talented peo
ple. I remember people of my par
ents’ generation predicting that 
everything would be gone before 
the turn of the century – no one 
would speak the language, there 
would be no Latvian activities, no 
organizations, no newspaper. But 
we are still active, more than 70 
years after the first postwar 
Latvians arrived in Rochester! 
Our predecessors would have 
been astonished... and very 
proud!

Today, in the year 2021, we are 
at a crossroads. Covid has nega
tively affected how we function as 

tautasdeju grupas, vīriešu un 
sieviešu korporācijas.

Mēs stāstījām amerikāņiem 
par Latviju – neformāli, un arī 
kultūras dienās pie mūzeja. Kad 
vajadzēja, mēs rakstījām protes-
ta vēstules vietējiem polītiķiem, 
un mēs pat staigājām ar pla kā-
tiem pie Ročesteras Liberty Pole. 
Mēs arī atbalstījām lietuviešus, 
igauņus, ukraiņus un citus, kuŗi 
arī cieta zem krievu varas.

Mums visas šīs lietas likās pil-
nīgi normālas. Bet mūsu dzīves 
tomēr atšķirās no citu amerikāņu 
dzīvēm. Mani amerikāņu draugi 
nerunāja vairākās valodās. Vi -
ņiem nepārtraukti neatgādināja 
par komūnisma nežēlībām. Viņi 
nesūtīja vēstules un paciņas uz 
Eiropu, negāja rotaļās un nede-
joja tautasdejas, vai pat valšus un 
polkas ne. Amerikāņu draugi 
ēda Wonder Bread ar peanut but
ter, nevis pīrāgus, skābus kā -
postus un kliņģerus.

Mūsu dzīves pieredze Amerikā 

Mančesteras, Konektikutā, lat-
viešu ev. lut. draudzes Lat vijas 
Republikas proklamēšanas 103. 
gadadienas svinības 20. no -
vem brī iesākās ar dievkalpoju-
mu viesu mācītāja Igora Safina 
vadībā. Ilga Zenta Paups spēlēja 
ērģeles, dievkalpojuma beigās 
arī pavadot draudzi Latvijas 
valsts himnas dziedājumā. Diev-
kalpojuma lektors bija Egīls 
Vīgants.  Savā sprediķī mācītājs 
Igors Safins pievērsa uzmanību 
pārdomām par Latviju un tās 
nākotni, aicinādams draudzi 
svinēt valsts 103. dzimšanas 
dienu visa gada gaŗumā – ar 
atjaunotu cerību, iecietību un 
iesaistīšanos Latvijas turpmā-
kajā attīstībā kā aktīviem sa  -
biedrības locekļiem.  

Pēc dievkalpojuma daiļi iz -
dekorētajā baznīcas lejas zālē 
draudzes priekšniece Astra 
Vilinskis ievadīja svētku otro 

Gaiši un skanīgi
Latvijas valsts svētki

daļu,  kas iesākās ar jurista un 
draudzes locekļa Valda Viņķeļa 
svētku uzrunu par Latvijas ceļo-
juma iespaidiem un ievēro ja-
mām personībām. V. Viņķelis 
arī aicināja nodziedāt “Daugav’ 
abas malas” un “Pūt, vējiņi”.  

Latviešu kultūras biedrības 
TILTS vārdā es, šo rindu autore 
priecājos sveikt draudzes lo -
cekļus Latvijas Valsts svētkos 
un iepazīstināt viņus ar jauno 
latviešu komponistu un ģitā-
ristu Matīsu Čudaru, kuŗu 
draudze bija aicinājusi spēlēt 
koncerta daļā. Pateicos arī Iz -
cilo talantu fonda vadītājas 
Lailas Robiņas un savā vārdā  
par draudzes dāsno – 3000 
dolaru ziedojumu fondam, kas 
palīdzēja  Matīsam Čudaram 
uzsākt pirmā gada studijas Jeila 
Mūzikas skolas  maģistra pro-
grammā.
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Ilmārs sniedz autografus

Radošā komanda

Ilmārs ierakstu studijā Pirmais koncerts Latvijā. Pie diriģenta pults Gunārs Rozenbergs

(Turpināts 7.lpp.)

Padarīt dzīvi skaistāku!
Sazvanīts savā mājvietā Sankt-

pētersburgā, Floridā, dziesmi-
nieks Ilmārs Dzenis izklausās 
tikpat možs un nebēdnīgs kā 
parasti. Nupat atgriezies no kār-
tējā ceļojuma ar kuģi pa Karību 
jūru kopā ar mīļo sieviņu Silviju, 
Ilmārs pat negrib domāt par 
gaidāmo šūpuļsvētku skaitli un 
saka, ka viņam ir tikai trīsdesmit 
deviņi, un ne par matu vairāk! 
Pēc balss toņa tā arī izklausās – 
ar saukli “miesiņa ir jākustina”, 
dziedātājs sešas dienas nedēļā 
dodas uz sporta zāli, kur vismaz 
stundu aktīvi izvingrojas uz 
dažādiem rīkiem. “Klājas tiešām 
labi, saulīte spīd, putniņi dzied, 
laiks patīkams. Mierīgi izbau-
dām savu pensionāru brīvību, 
drusku naudiņas kontā turas. 
Bija plāns arī apciemot Latviju, 
bet saprotamu iemeslu dēļ ne -
sanāca. Trimdas grupa šeit saru-
kusi, nav vairs kam spēlēt,” taču 
Ilmārs neskumst par dīkstāvi, jo 
paveikts ļoti daudz.

Tieši Ilmārs Dzenis ar savām 
liriskajām dziesmām bija tas 
cilvēks, kas padomju Latvijā aiz 
dzelzs priekškara sniedza tautai 
tik nepieciešamo atveldzi sen-
timentālā, sirsnīgā repertuārā, 
kamēr uz skatuvēm un radio 
dārdēja masu dziesmas. Tās 
aicināja cilvēkus strādāt čaklāk, 
cienīt vadoņus, kalpot komū-
nisma idejām, bet Dzeņa mūzika 
aizveda uz skaistu jūtu pasauli, 
kur varēja ļaut vaļu sapņiem, 
ilgām, jaukai apcerei. 

Uz Ilmāra pirms apaļiem 20 ga -
diem izdotās dziesmu grā ma tas 
vāka tā arī rakstīts: “Dziedāsim, 
spēlēsim, dejosim!” Tā arī bija 
dziesminieka galvenā vēlme – lai 
viņa mūzika der atpūtas brīžiem, 
patīkamam vakaram, arī deju 
solim. Un kur tad vēl Dzeņa 
dzirkstošais humors, kas ieska-
nējās jau Čikāgas Piecīšu laikā, 
kas aizritēja nemitīgā skriešanā 
pa latviešu saiešanām, repertuāra 
papildināšanā, jaunu skeču iz -
domāšanā. Tolaik Ilmārs iema-

DAIGA
MAZVĒRSĪTE

pazudusi no veikalu plauktiem 
zibens ātrumā – dziedātājam 
mājās vēl daži eksemplāri esot…

Bet pats valdzinošākais ierocis, 
protams, bijusi Ilmāra balss – 
lirisks, maigs baritons, kā radīts, 
lai trāpītu dāmu sirdīm. Pirmā 

tītarus nosauca to varoņu vār-
dos. Nākamā dziesminieka tēvs 
spēlēja vijoli, mācīja kordiri ģē-
šanu skolā, mājās bija klavie res. 
Tā nu Sventes pagasta Dzeņos 
puika iesāka savas mūzikālās 
gaitas, ar vienu pirkstu bungo-

kārt Ilmāra mamma kaŗa gados 
strādāja Jelgavas 4. pilsētas pa -
mat skolā un 1944. gadā ar dēlu 
pie rokas nolēma doties uz 
Štutgarti, kur studēja Jelgavas 
Lauksaimniecības Akadēmiju ab -
solvējušais Ilmāra brālis Vis-

naudas apstākļiem, jauneklis no 
mūzikas negrasījās atvadīties. Ar 
to pašu Upīti gadījies vecā auto 
aizbraukt līdz pat Maiami un vēl 
tālāk – jau toreiz Ilmārs nolēma, 
ka tur taču daudz siltāks un būtu 
vērts še apmesties, ko arī izdarīja, 

nījās rakstīt trāpīgus tekstus 
dziesmām, ko turpinājis visu 
dziesminieka mūžu. “Kā kom-
ponists esmu rakstījis varbūt 
dažas dziesmas, bet pasaulē taču 
ir tik daudz skaistu melodiju – 
kāpēc tās nelietot?” – skanēja viņa 
atbilde uz jautājumu, kā Dzenim 
izdevies kļūt par tik ražīgu dzej-
nieku? Kopā radīts ap divsimt 
tekstiem, 157 no tiem izdoti jau 
minētajā dziesmu grāmatā, kas 

un droši vien galvenā dāma viņa 
dzīvē bija mammīte, kuŗai 1931. 
gada 5. decembrī Daugavpilī 
dzimušais puika bija pirmais un 
vienīgais bērns. Pasaulē nācis 
veselus piecus kilogramus smags, 
Ilmārs bija īsts grāmatu tārps. 
Gāja ganos trīs vasaras, un tar-
biņā vienmēr līdzi bija grāmatas 
– izlasīja visu, kas plauktos 
stāvēja, pat Henrika Senkēviča 
vēsturiskos romānus, un savus 

dams Kur tu teci, gailīti. Bija arī 
patafons, Belakorda skaņuplates 
ar Aleksandra Kortāna, Paula 
Saksa, Marisa Vētras un citu 
slavenību ierakstiem. Un, kad 
Sventē spēlēja zaļumballes or -
ķes tris, Ilmāriņš kā pielipis sē -
dēja un klausījās līdz vēlai naktij. 
Iegaumēja arī deju ritmus, bet 
otrajā klasē jau kopā ar skolas-
biedriem sarīkoja koncertu ar 
mutes ermoņikām. Klavieŗ stun-
das gan nepatika, jo bija jāspēlē 
nebeidzamie pirkstu vingrinā-
jumi. “Man mūzika patīk “iek-
šķīgi” – darīt to, ko es gribu, 
spēlēt pēc dzirdes, nevis iesais-
tīties nošu pasaulē,” tāda ir dzies-
minieka pārliecība.

Ilmāra tēvam šī bija otrā 
laulība, viņš tika pie divām 
māsām – Laumas un Līvijas. – 
un brāļa Visvalža. Lauma vienīgā 
palika Latvijā, arī Ilmāra tēvs, 
kuŗš kā Aizputes pilsētas ve  cā-
kais tika izsūtīts un Sibirijā iz -
cieta astoņus gadus. Viņš par 
bēgšanu no Latvijas pat netika 
domājis, jo bija ļoti pieķēries 
savai zemei – jaunsaimniecībai 
Sventē, solīdams to atstāt tikai 
“kopā ar pēdējo zaldātu”. Savu-

valdis Dzenis. Vēlāk viņš kļuva 
par izcilu latviskās uzņēmības 
paraugu, izgudrotāju un, pa -
tentējot savu mocarellas siera 
“mašīnu”, arī par miljonāru! 

Vācijā Ilmārs, saprotams, no -
nāca Eslingenas bēgļu nometnē, 
kur beidza vidusskolu, dziedāja 
zēnu korī, vingrinājās klavieŗ-
spēlē, skolotājam maksājot ar 
cigaretēm. Jauniešiem arī tolaik 
pie sirds gāja dejas, vasarā vai ik 
vakaru tika rīkotas balles. Tā kā 
vietējās kapelas sastāvā bija daži 
labi taustiņmeistari, Ilmārs iegā-
dājās un apguva klarnetes spēli. 

Kad nāca atļauja Ilmāram ar 
mammu doties uz Ameriku, 
viņš, nonācis Čikāgā, vispirms 
strādāja smagu fizisku darbu 
dzelzslietuvē, kur labi maksāja. 
Cītīgi krāja naudiņu, jo zināja, 
ka studēs – latviešiem taču vien-
mēr gribējies izglītību. Sagadījās 
tā, ka Dzeņa ģimnazijas sola-
biedrs Elmārs Upītis bija izdo-
mājis, ka studēs par būvinženieri, 
un Ilmārs nolēma, ka darīs to 
pašu. Illinoisas universitātē tika 
apgūts būvinženieŗa amats, pie 
viena iegādāts akordeons, jo, par 
spīti aizņemtībai un spiedīgajiem 

iegādājoties īres namu. Protams, 
vairākus gadus vēlāk, kad bija 
sakrāts pienācīgs kapitāls.

Ilgāku pārtraukumu mūzicē-
šanā, kas bija saistīts ar studijām 
un obligāto divu gadu kaŗa die-
nestu, Dzenis pārtrauca pirms 
apaļiem 60 gadiem, pievienoda-
mies Čikāgas Piecīšiem. Līdz ar 
viņu ierindā bija Alberts Leg-
zdinš, Ģirts Puriņš, Jānis Rinkušs 
un Uldis Ievāns, kas tagad atdu-
sas Katskiļu kapos, turpat, kur 
Ilmāra mammīte. 

Viņa skaistā balss pasakaini 
skanēja solo dziesmās Ceriņi, Es 
redzēju jūriņā un citās, ieskanējās 
ansamblī ar pārējiem puišiem. 
Dzenis spēlēja akordeonu, ģitāri, 
apguva kontrabasa un bandžo 
spēli, tulkoja ārzemju dziesmu 
vārdus un sacerēja savus. Agrīno 
Piecīšu kodols kopā turējās des-
mit gadus, tad Ilmārs nosprieda, 
ka šādā kompānijā sasniegts 
viss, ko vien var parādīt. Gribējās 
ko jaunu, un Dzenis ķērās pie 
soloplašu izdošanas. Jau pirmā 
no tām Vēl tu rozes plūc atklāja 
dziesminieka liriķa dabu – 
romantiskas melodijas vijās ar 
jautrām, aicinot nomodā sapņot 
vai ļauties deju ritmiem. Arī 
turpmāk izpaudās Ilmāra mīles-
tība pret 20. gadsimta sākuma 
latviešu dziesmām, kuŗas viņš 
klausījās Bellakord platēs. Par to 
liecina arī nākamās paša ska-
ņuplates Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos 
tevī, Tik dēļ jums, daiļās dāmas!, 
Ak, pavasar, un citas. Pirmās 
brīvvalsts laikā platēs šīs titul-
dziesmas ieskaņoja Mariss Vētra, 
Arturs Briedis un Edgars Vilnis. 

Ilmāra ausij gaŗām nepaslīdēja 
arī Amerikā saklausītas dziesmas 
un populāri Rietumeiropas hiti 
– Taurenītis, Dilaila, Lusile, 
Krodziņā un citas. Savā siltajā, 
glāsmainajā balsī viņš iedziedāja 
arī latviešu tautasdziesmas, un 
arī tās bija kas nedzirdēts oku-
pētās Latvijas mūzikas mīļotā-
jiem. Dzeņa plates viņi, sapro-
tams, nopirkt nevarēja. Ja kāda 
atceļoja radu sūtītā paciņā, uz 
karstām pēdām to kopēja mag-
netofona lentēs, un tālāk Dzeņa 
dziesmas ceļoja no rokas rokā. 
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Mežaparka estrādē

Ziedi Rūdolfam Blaumanis

(Turpināts no 6. lpp.)

Padarīt dzīvi skaistāku!DAIGA MAZVĒRSĪTE

To klausīšanās bija kā aizlieg-
tais auglis – salds un kārdinošs. 
Ilmāra balss skanēja mājas 
ballītēs, radu saiešanās, protams, 
paslepen, jo vairākas Dzeņa ska-
 ņuplates bija iekļautas padomju 
ideoloģijai nevēlamo sarakstā.

Septiņdesmito gadu otrajā 
pusē gadā Čikāgā Ilmārs izvei-
doja grupu kopā ar meitu 
Sandru, kuŗa spēlēja klavieres, 
Vilni Gagaini un Pēteri Ozolu, ar 
kuŗu aizvadīts daudz ražīgu mū -
zikālu gadu. 1980. gadā dzies-
minieks apmetās uz dzīvi Flo -
ridā, kur vadīja ansambli Dien
vidnieki, ilgus gadus kopā ar 
Pēteri Ozolu spēlēja deju 
vakaros.

Aiz Sandras diemžēl pērn 
aizvērās Mūžības durvis, atstājot 
vīru un divus dēlus. Par laimi 
Ilmāram ir dēls Klaudijs, kas arī 
ciemojies Latvijā, kur dzies-
minieku uz pirmo lielo koncert-
turneju sagaidījām pirms apa-
ļiem 40 – 1991. gadā! Līdz tam 
pieskandinātas tikai trimdas lat-
viešu mītnes, daudzkārt uzņemti 
mūzikāli viesi no dzimtenes.

Savas pirmās koncertturnejas 
nosaukumam Ilmārs izvēlējās 
skaņuplates Smaidi, draugs! virs-
rakstu. Ideja aicināt Dzeni uz 
Latviju it kā radusies dzejniekam 
Imantam Ziedonim pēc vizītes 
Amerikā, viņš šo misiju uzticēja 
Kultūras fonda darbiniecei Dai -
nai Judinai, kas talkā sauca 
Valmieras kultūras nama direk-
toru Pēteri Dunduru. Tika no -
lemts, ka brīvdabas estrādēs ar 
Ilmāra balsi būs par maz. Palīgos 
nāca Latvijas radio estrādes 
orķestris ar diriģentu Gunāru 
Rozenbergu, dziedātājs Einārs 
Verro un divas daiļas dziedošas 
meitenes. Kamēr Ilmārs atpū-
tināja balsi, anekdotes stāstīja 
populārais aktieris Leons Kri  vāns 
– skaidrs, ka Dzenim pašam 
anekdošu papilnam, taču tā bija 
pamatīga slodze, mēneša laikā 
apceļot 12 pilsētas, turklāt pašam 
vadīt koncerta programmu. Jel-
gava, Ogre, Valmiera, Rēzekne, 
Madona, Liepāja… Visur ļaužu 
jūra, ziedu klēpji, kas atceļā uz 
Rīgu tika guldīti, piemēram, pie 
Rūdolfa Blaumaņa pieminekļa 
vai pilsētu zīmēm. Toreiz pat 
uzradušies blēži, kas viltojuši 
koncertu biļetes, kas izķertas 
acumirklī. Visi gribēja beidzot 
vaigu vaigā skatīt slavenību, 
kuŗas balss bija iepriecinājusi 
drūmajos padomju gados. Kopā 
koncertus apmeklēja apmēram 
70 tūkstoši klausītāju.

Pēc daudziem aizlieguma ga -
diem klausītāji beidzot veikalā 
varēja nopirkt Ilmāra dziesmu 
kasetes. Par to izdošanu vie no-
šanos slēdza ar mūzikas izdev-
niecību Balss, kas 1995. gadā 
laida klajā Dzeņa pilnu disko-
grafiju piecu disku formātā. Šī 
Oriģinālā kollekcija, iesaiņota 
Latvijas karoga karmīnkrāsas 
kastītē ar zeltītu virsrakstu, ie -
tvēra visu iepriekš ieskaņoto 
dziedoņa repertuāru. Tika no -
lemts to papildināt ar jaunu 
albumu, kuŗu Ilmārs ieskaņoja 
jau Rīgā, maija mēnesī, un šī 
iemesla dēļ tas ieguva nosauku-

mu Burvīgajā maijā. Toreiz 
solistu lidostā sagaidīja pūtēju 
orķestris, pie aranžējumiem 
strā dāja Latvijā slavenie kom-
ponisti Juris Kulakovs, Valts 
Pūce un citi. Daugavmalā uz 
Rīgas torņu fona tika sarīkota 

“Mani neviens “netaisīja”, es 
pats būvēju savu karjeru. Un 
izrādījās, ka mūzika, kas patīk 
man, patīk vēl daudziem citiem. 
Ja man būtu paticis Brāmss ar 
Mocartu, kas mani būtu klau-
sījies, jo pianistu un vijolnieku ir 

pusgadsimta Amerikā ir labāka 
nekā angļu, bet dziesmu jau tu 
nevari pārtulkot, bet gan atdze-
jot. Manā mūzikā rindām ir 
jārīmējas, bet dzejai vajag ied-
vesmu. Kādreiz paiet mēneši, 
sintezators stāv, bet piepeši rodas 

tēva namu, pareizāk sakot, tā 
atliekas Ilmārs dabūja apskatīt, 
jo Latvijā viņš apceļojis malu 
malas, un ne jau kā tūrists. 
Vairāki koncertbraucieni sarī-
koti kopā ar Emburgas zēniem, 
kuŗu vadītājs Jānis Veikšāns uz -
runāja dziedātāju sadarbībai pēc 
iepazīšanās Vecā ratiņa dziesmu 
aptaujas noslēguma koncertā 
Rīgā, un ansambļa ģitārists 
Valdis Koroševskis notīs pierak-
stīja Dzeņa dziesmas izdevu-
mam grāmatā. 1996. un 1997. 
gada vasarā ar programmu 
Līksmosim! Ilmārs uzstājās 90 
reizes, sekoja Ginesa rekorda 
cienīgs sniegums 2001. gadā – 
divos mēnešos 51 izrāde ar albu-
ma Lūdzu, nekāp man uz varž
acīm! programmu! Un tas bija 
Dzeņa trīspadsmitais albums! 

Sekoja jau Ilmāra izkārtots 
“atbildes” ceļojums pāri okeā-
nam. 2002. gadā Emburgas zēni 
un Dzenis sasēdās busiņā un 
devās apceļot Štatus. “Ilmārs 
speciāli bija ieplānojis maršrutu 
tā, lai mēs dabūtu pēc iespējas 
vairāk no dabas apskatīt, brau-
cām gar Klusā okeāna krastu, pa 
klinšu kraujām un tuksnesi, 
redzējām Amerikas vidieni. Tau-
tieši, kuŗus sastapām, brīnījās, 
teica, ka ne pat trešdaļu no tā 
visa nav redzējuši, ko mēs pa 
dažām nedēļām.” Pārbraucieni 
notikuši dienas laikā, lai var 
apkārtni apskatīt, naktis aiz  va-
dītas moteļos vai latviešu ģi -
menēs. Septiņiem vīriem vienā 
busā, protams, ar laiku radās 
nogurums no ciešās kopā bū -
šanas, bet viss beidzās labi. Tik 
plašiem ceļojumiem Ilmārs 
turpmāk vairs nav piekritis, ap -
mierinādamies ar uzspēlēšanu 
saviesīgos vakaros turpat Sankt-
pētersburgā. “Visu laiku ar mū -
ziku esmu vēlējies dzīvi padarīt 
skaistāku – ne tikai sev, bet arī 
citiem!” atzīstas Ilmārs. 2006. 
gadā mūziķis apbalvots ar At -
zinības krustu. 2008. gadā Lat-
vijas Aizsargu organizācija viņu 
apbalvoja ar ordeni – Nopelnu 
krustu par izciliem nopelniem, 
godprātīgi kalpojot Latvijas val-
stij un tautai. 2011. gada sākumā 
Ilmārs Dzenis saņēma Latvijas 
mūzikas ierakstu Gada balvu 
par mūža ieguldījumu mūsu 
populārās mūzikas attīstībā. Bet 
galvenā balva, protams, ir tautas 
mīlestība – lai laba veselība un 
dzīvesspars mūsu dziesminie-
kam un viņa sieviņai!

Paldies par unikālajiem foto 
Pēterim Dunduram!

fotosesija, un izdevniecības Balss 
direktors Rainis Upmalis par 
dziesminieku saka tikai labākos 
vārdus. Tā pati Balss, protams, 
izdeva arī Ilmāra disku Lai dzīvo 

čumī! Bet man patīk kovboju 
mūzika, jeb, kā Latvijā saka, 
kantrī. To es pirmoreiz dzirdēju 
kādā 1946. gadā, kad pa visu 
amerikāņu zonu to pārraidīja no 

iedvesma. Tā nāk rudenī, un tad 
sieviņa sen jau šņāc, bet es sēžu 
un divos, trijos naktī lieku kopā 
rindiņas. Dziesmās mēģinu 
dabūt iekšā tās domu, gaisotni, 
pielāgojot to latvieša ausij. 
Dziesma tad ir izdevusies, ja tajā 
klausītājs var sajust kaut ko no 
savas dzīves, vai mīlas pār dzī-
vojumu, vai humoriņu. Tas pats 
Tēva nams tik daudziem aizskar 
dvēseles stīgas...”

Vēstule no Sorento, Kā pa 
miglu, Lirojs Brauns, Lusile – tās 
ir Ilmāra populārākās dziesmas, 
un, protams, Tēva nams. Savu 

"Laika" redakcija pievienojas
šim sveicienam un ir no sirds

pateicīga par uzticību mūsu avīzei!
Lai dzirkstī

dzimšanas dienas šampanietis,
lai možs gars un – Smaidi, draugs!

trešā jaunība ar 40. un 50. gados 
sastaptām starptautiskām un 
latviešu dziesmām. Uz apvāka 
Dzenis uzrakstījis arī deju no -
saukumus, lai viņa mūzikas 
baudītājiem nesajuktu – bugijs, 
begīne, kovbojs, kalipso, šļūcējs, 
roks utt. 

diviem trīsdesmit līdz trijiem, 
un teicu – tā ir mana mūzika! 
Tikai es to gribēju dziedāt nevis 
angliski, bet latviski, tāpēc pats 
rakstīju tekstus šīm dziesmām,” 
man pirms gadiem divdesmit 
stāstīja Ilmārs. “Domāju, ka 
mana latviešu valoda pat pēc 
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Laika grāmata Ziemassvētkos piedāvā vērtīgas grāmatas par šodienu un vēsturi.
FREE SHIPPING!

Elmārs Zemovičs.
MŪZIKĀLĀ LATVIJA 
ATTĒLOS.
Gan lielisks vēsturiskais izziņas materiāls, 

gan skaista coffee table stila grāmata par mūsu 
izcilākajiem mūziķiem, kuŗu dzīves gaitas 
bieži vien aizvijušās trimdā.  

 USD 25,–

Silvija Grigule Džonsa.
UN KO NU? 
Aizraujošs Īrijas veclatvie-

tes, savulaik trimdas latviešu 
valodas sko lotājas stāsts par 
viņas ceļu no bērnības Latvijā 
uz Angliju un Īriju.

USD 20,–

Sandra Bondarevska. 
PĒTERSONI ĪRIJĀ.
Vēl joprojām Dublinas centrā darbojas Pētersona pīpju 

veikals un viņa, latvieša Kārļa Pētersona vārds ir Dublinas 
uzņē muma Kapp & Peterson nosaukumā...

USD 15,–

Pēteris Bolšaitis u. c.
LATVIJAS KLUSIE 
VAROŅI.
Divas grāmatas latviešu un angļu valodā. Tulkojusi – Rita Laima Bērziņa.
Dokumenāli stāsti par Latvijas cilvēkiem, kas, riskējot ar dzīvību, 

pašaizliedzīgi glābuši citus skarbos vēstures griežos. 
USD 35,– (par abām)

Jānis Jaunsleinis.
“NEPRATĀM CIENĪT UN SARGĀT 

DEMOKRATIJU”.
Sastādījis Pēteris Bolšaitis, Valsts prezi-

denta Egila Levita priekšvārds.
Liepājas ostas strādnieka Jāņa Jaun-

sleiņa dienasgrāmatas laikā no 1907. līdz 
1941. gadam. Dokumentāla vēstures lie -
cība, bagātīgi illustrēta.

USD 35,–

Helmars Rudzitis. 
ADVENTURES
OF MY LIFE.
Slaveno „Manas dzīves 

dēku” tulkojums angļu 
val.  (tulk. Kārlis Streips), 
ar atjaunotu fotogale-
riju, īstenībā ir latviešu 
trimdas stāsts, sākot no 
dzīves pirmskaŗa Lat-
vijā, caur dīpīšu nomet-
nēm līdz Amerikai. 

USD 30,–

Jānis Zilgalvis.
LAIKS CEĻOT.
3. grāmata.
Neraugoties uz grūtajiem laikiem, 

Latvijā turpina krāšņi atplaukt se -
nais kultūrvēstures mantojums – 
pilis un muižas, kas tapušas pieeja-
mas ikvienam ceļiniekam. Bagātīgi 
vēsturiskie fakti un attēli, paskaid-
rojumi arī angļu un vācu valodā.

USD 30,–

Vaira Paegle.
THE THORNS
OF FREEDOM
Ievērojamās polītiķes un sa -

biedriskās darbinieces vēro-
jumi un atziņas, darbojoties 
Latvijas polītikā atjaunotās 
valsts pirmsākumos.

USD 20,–

Anita Uzulniece.
MANS KINO (un) LAIKS.
1. daļa.
Sagatavošanā – 2. daļa. Nekas tik 

dzīvi un patiesi neatspoguļo laiku 
kā filmu māksla. Autorei izdevies 
raitā vēstījumā pastāstīt par abiem. 
daudz vēsturisku foto.

USD 40,–

Cena USD 35,–
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L AT V I JA  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 10. lpp.)

I N  M E M O R I A M

Pat tik pazīstamās “Sīpolu” dzies-
mas, vienas no visu laiku latviešu 

labākās rokbalādes Jāņa Pete -
ra sacerētie skaistie, skaudrie 
vārdi noteikti nevar remdi-
nāt skumjas, vienam no ie  k-
šēji visbrīvākajiem un vis-
talantīgākajiem komponis-
tiem Mārtiņam Braunam 
Mūžībā aizejot. 

Viņš pilnīgi noteikti sevī iemiesoja latvieša nesamierināšanās 
un tīras radošās uguns Garu. Viņa radītās skaņas tik daudzus ga -
rīgi pamodināja un iedvesmoja vēl okupācijas gados. Nemaz 
nerunājot par to, ko abās pusēs esošie (uz lielās estrādes dziedātāji 
un daudzie klausītāji savos solos) piedzīvoja Dziesmusvētkos, at -
skanot dziesmai “Saule, Pērkons, Daugava”.

  Un melodijai kļūstot par Katalonijas neatkarības himnu (ne 
par Katalonijas oficiālo himnu, kā kļūdaini var šķist no dažu 
Latvijas mediju vēstītā) tā nu dzīvo savu pavisam īpašo dzīvi, reiz 
autoram to arī Katalonijā pašam svinīgi izpildot.

 Šie vārdi (te saīsināta versija no internetā pieejamā tulkojuma) 
no dziesmas Katalonijas versijas  “Tagad ir laiks” (Ara és l’hora), 
ko sacerējis Mikeēls Marti i Pols (Miquel Martí i Pol ) var iedves-
mot arī latviešus stiprināt savu valsti, patieso demokratiju: 

Tagad, tagad ir laiks teikt,
Teikt, ka tauta uzstāj /../

/../ Tagad, tagad ir laiks teikt,
Teikt, ka tauta uzstāj
Visos, visos, visos mūsos,
Katrā no mums
 
Un visā, ko esam darījuši,
Un visā, ko mēs gribam./../

/../Vārdos, ko mēs saceram,
Un cilvēkos, ko mēs mīlam,
Un visā, ko mēs esam paveikuši,
Un darba rutīnā.
 
Tā ir neiznīcināmā tautas būtība /../
  
Mārtiņš Brauns ar savu daiļradi ir tieši stiprinājis mūsu tautas 

neiznīcināmo būtību. Turklāt viņa paveiktajam ir bijis tiešs un arī 
netiešs sakars ar Tukumu. Kā zināms, – tieši Tukumā 1974. gadā 
dzima grupa “Sīpoli”, kas savu lielo uzplaukumu piedzīvoja 1978. 
gadā, kad tajā iesaistījās Mārtiņš Brauns. Vairākas tautā populā-
ras “Sīpolu” dziesmas, kuŗas sākumā komponists sarakstīja mūsu 
novadnieka dramaturga Harija Gulbja lugas “Alberts” izrādei  – 
“Es nesatiku tevi”, “Lielais Alberts” ar paša drāmaturga vārdiem – 
vēlāk dzīvoja savu, no izrādes neatkarīgu dzīvi. 

  Liels paldies komponistam par latviskā apliecinājumu, stip-
rinājumu – par tik izcilo kalpojumu! Lai mūžīgajā koncertzālē 
viegli un skaisti!

Sirsnībā Arnis Šablovskis 

Tava kailā dvēselīte... 

Kamēr tu šo spēli spēlē
Kamēr tu šo dzīvi spēlē vien,
Tava kailā dvēselīte,
Dvēselīte purvus brien 

***
Rīgā Ziemsvētku egli iededz 

Pirmajā Adventā

28. novembrī Rīgā iemirdzējās 
galvenās Ziem svētku egles Doma 
laukumā un Rātslaukumā, savu-
kārt kultūras centros un dievna-
mos skanēja svētku koncerti. Ko -
pumā šogad pašvaldība Rīgā ir 
gādājusi par 16 eglēm, kas atra-
dīsies dažādās pil sētas apkaimēs, 
un 22 Ziemsvētku eglēm, kas rotā 
galvaspilsētas kul tūras centrus, 
parkus, skvērus un laukumus.

Pirmajā Adventā pilsētā sākās 
arī koncertcikls “Adventa koncer-
ti Rīgas baznīcās”, un 28. novembrī 
koncerts notika Rīgas Āgenskal -
na baptistu baznīcā. Tāpat šajā 
dienā Rīgas Sv. Pēteŗa baznīcā ap -
meklētāji tika gaidīti Ziemsvētku 
gaidīšanas laika pasakas “Sveces 
liesma” mūzikālajā uzvedumā, kas 
tapis pēc Selmas Lāgerlēvas dar ba 
“Kristus leģenda” motī viem.

***
“ES un NATO sanāk kopā, 

jo tas ir  mūsu valsts drošības 
garants un spēks”

NATO ģenerālsekretārs Jenss 
Stoltenbergs, Latvijas Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš, EK 
priekšsēde Urzula fon der Le  ie na

Rīgā 28. novembrī ieradās Ei -
ropas Komisijas priekšsēde Urzu-
la fon der Leiena un NATO ģe -
nerāl sekretārs Jenss Stoltenbergs. 
Pirms tam abi viesojās Viļņā. Gal-
venais vizītes mērķis ir apspriest 
situācijas attīstību uz Baltijas vals-
tu robežas ar Baltkrieviju. Gan 
Eiropas Savienība, gan NATO to 
iepriekš vairākkārt ir nodēvējušas 
par hibrīduzbrukumu Eiropai.

Kaut arī Eiropas Savienība un 
NATO pēdējā laikā sadarbojas 
arvien ciešāk, Eiropas Komisijas 
un NATO vadības kopīgā vizīte 
kādā no valstīm ir diezgan nepa-
rasta. Tas varētu norādīt uz to, ka 
krizei pie Baltkrievijas robežas ar 
Baltijas valstīm un Poliju ir dažādi 
aspekti. Tas nav nedz skaidrs mi -
litārais uzbrukums, nedz arī stan-
darta migrācijas krize. Tādēļ šī 
situācija ir jārisina no dažādiem 
aspektiem.

Urzula fon der Leiena iepriekš 
ir izteikusies, ka Eiropas fondu 
naudu nevar tērēt dzeloņstieplēm. 
Tā esot sena Eiropas Savienības 
nostāja, ko atbalsta arī Eiropas 
Par laments. Bet tas neizslēdz, ka 
Eiropas līdzekļus varētu novirzīt 

citai robežas infrastruktūrai, pie-
mēram videonovērošanas kame-
rām, kustību sensoriem un dro-
niem. Ir zināms, ka par šiem jau-
tājumiem Eiropas Komisijā tagad 
notiek diskusijas.

Ir ļoti svarīgi, ka Eiropas Savie-
nība (ES) un NATO seko līdzi 
situācijai Ukrainas pierobežā un 
dod Krievijai ļoti skaidru signālu, 
ka eskalācijas gadījumā gaidāmas 
“ļoti skaidras sekas”, pēc tikšanās 
ar Eiropas Komisijas priekšsēdi 
Urzulu fon der Leienu un NATO 
ģenerālsekretāru Jensu Stolten-
ber gu sacīja Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš.

Premjērs preses konferencē no -
rādīja, ka tagad Eiropā piedzīvo -
jam vairākus draudus vienlaikus, 
no kuŗiem viens ir hibrīduz   bru -
kums pret Latviju, Lietuvu, Poliju 
un arī ES. Viņš sacīja, ka minētās 
valstis piedzīvo organizētu un 
nelegālu migrantu virzīšanu pāri 
ES robežām, akcentējot, ka Lat vi-
ja, Lietuva un Polija vienotā veidā 
aizstāv un pasargā Eiropas Savie-
nības ārējās robežas. “Mums ir 
ļoti skaidra un vienota polītika, 
un tā gūst mūsu partneru – ES un 
NATO – atbalstu,” uzsvēra Kariņš.

***
NATO ārlietu ministru 

sanāksmē Rīgā
Rīgā 29. un 30. novembrī nori-

sinājās NATO dalībvalstu ārlietu 
ministru tikšanās. Tās uzmanī -
bas centrā bija situācija uz robežas 
ar Baltkrieviju, Krievijas spēku 
koncentrēšana Ukrainas piero-
bežā un NATO jaunā stratēģiskā 
koncepcija. 30 NATO dalībval stu 
ārlietu ministru sanāksme Rī  gā no -
tika mūsu reģionam ļoti trauk s-
mainā laikā, jo Baltkrievija īsteno 
hibrīdkara darbību pret Lat viju, 
Lietuvu un Poliju, bet Krie vija pie 
robežas ar Ukrainu ir savilkusi 
aptuveni 100 000 kaŗa vīru.

Notikumi pie alianses austru-
mu robežām bija viens no būtis-
kākajiem apspriežamajiem jautā-
jumiem šajā sanāksmē, sarunā ar 
Latvijas Radio sacīja Latvijas Ār -
po lītikas institūta pētnieks Mār-
tiņš Vargulis. “No drošības vie-
dokļa kopējā aina iezīmējas ļoti 
izaicinoša, tāpēc par šo jautājumu 
noteikti spriedīs aiz slēgtām dur-
vīm,” norāda pētnieks. NATO 
dalībvalstu ārlietu ministri no  so-
dīja Baltkrievijas rīcību pret Poliju 
un Baltijas valstīm un Krievijas 
militāro agresiju pret alianses 
partnervalsti Ukrainu. “Vienlai-
kus ir grūti iedomāties, ka pašlaik 
varētu sekot kādas praktiskas mi -
litāras darbības no NATO dalīb-
valstu puses. Tā noteikti vēl būs 
nogaidīšanas un novērošanas tak-
tika”.

***
Atzīmē Latvijas 
nacionālo dienu

Starptautiskajā izstādē Expo 
2020, kas notiek Apvienotajos 
Ara bu Emirātos, 27. novembrī at -
 zīmēja Latvijas nacionālo dienu. 
Piedaloties abu valstu amatper-
sonām un godinot latviešu kul-
tūru, mērķis ir piesaistīt Latvijas 
uzņēmējiem klientus un rast in -
teresi par investīcijām mūsu val-
stī. Tā atzīmēja Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūrā (LIAA), 
atklājot, ka nacionālā diena Lat-
vijai izmaksās 175 000 eiro.

Latvijas paviljons izstādē

LIAA pārstāve Apvienotajos 
Arabu Emirātos Inga Ulmane 
sacīja: “Latvijai piedalīties Expo 
2020, protams, ir liels gods un 
iespēja, īpaši šajā turbulences jeb 
pandēmijas laikā. Tā labā ziņa ir, 
ka Apvienotie Arabu Emirāti šo -
brīd ir ļoti atvērti gan tūristiem, 
gan biznesa pasākumiem. Mēs 
esam novērojuši, ka vēl joprojām 
pasaulē ļoti daudz cilvēku nezina, 
kas ir Latvija un kur tā atrodas. 
Caur šiem dažādu garšu, maņu 
un citiem formātiem centīsimies 
iepazīstināt potenciālos klientus.”

***
Apsveic Kanadas aizsardzības 

ministri ar stāšanos amatā
26.novembrī, aizsardzības mi -

nistrs Artis Pabriks un Kanadas 
jaunā nacionālās aizsardzības   
mi  nistre Anita Ananda (Anita 
An  and) telefonsarunā pārrunāja 
abu valstu sadarbību aizsardzī -
bas jomā. 

Anita Ananda

Kanadai ir izveidojušās ciešas 
attiecības ar Latviju. Kanada kļuva 
par pirmo Lielā septiņnieka valsti, 
kas atzina Latvijas neatkarības at -
gūšanas faktu 1991. gadā. Kanada 
bija arī starp pirmajām NATO 
valstīm, kas ratificēja Latvijas ie -
stāšanās līgumu 2004.gadā.

“Tikšanās laikā apsveicu A.   
An  an du ar viņas neseno stāšanos 
aizsardzības ministres amatā un 
pateicos par Kanadas būtisko ie -
guldījumu Baltijas drošības stipri-
nāšanā. Kanadas vadītās daudz-
nacionālās kaujas grupas klātbūt-
ne Latvijā veicina NATO īstenoto 
atturēšanu un stiprina alianses 
aizsardzību, kas ir īpaši nozīmīgi, 
sakaroties ar pašreizējiem reģio-
nālās drošības izaicinājumiem,” 
sacīja aizsardzības ministrs A. Pa -
briks.

***
Saeima atbalsta 

valsts budžetu 2022. gadam
Pēc piecu dienu darba Saeima 

23. novembrī, atbalstīja 2022. 
ga  da valsts budžetu un ar to sai-
stītos likumprojektus. Par budžeta 
likumprojektu otrajā galīgajā la -
sījumā balsoja 52 deputāti, bet 
pret bija 37 parlamentārieši. Kon-
solidētā budžeta ieņēmumi nā -
kamgad plānoti 10,66 miljardu 
eiro apmērā, savukārt izdevumi – 
12,4 miljardi eiro. Tādējādi bu -
džeta deficīts plānots 1,62 miljardi 
eiro jeb 4,8% no iekšzemes kop-
produkta (IKP). Plānots, ka Lat vi-

jas IKP nākamgad pieaugs par 
5%.

Salīdzinot ar 2021. gada bu -
džetu, 2022. gadā plānotie valsts 
budžeta ieņēmumi paredzēti par 
1,078 miljardiem eiro lielāki. Sa -
vu kārt valsts budžeta izdevumi 
nākamgad paredzēti par 1,642 
miljardiem eiro lielāki nekā 2021. 
gada valsts budžeta likumā.

Pamatbudžetā plānotie ieņē-
mumi veido 7,5 miljardus, bet iz -
devumi 9,3 miljardus eiro. Savu-
kārt speciālajā budžetā ieņēmu -
mi plānoti 3,4 miljardu eiro, bet 
izdevumi 3,4 miljardu eiro ap -
mērā. Valsts pamatbudžeta izde-
vumu palielinājums, salīdzinot ar 
2021. gada plānu, ir 1,417 miljardi 
eiro jeb 18,1%. Savukārt valsts 
speciālā budžeta izdevumu palie-
linājums pret 2021. gada plānu ir 
214,5 miljoni eiro jeb par 6,8%.

***
Pirms 30 gadiem Latvija atguva 

savus zelta krājumus
Pirms 30 gadiem Parīzē Fran-

cijas bankas vadība svinīgā cere-
monijā atgrieza Latvijai tonnu 
pirmskaŗa valsts zelta, kas kopš 
30. gadiem un visu padomju oku-
pācijas laiku tur bija glabājies. Lat-
vijas zelta rezerves kopumā veido-
ja aptuveni 10 tonnas, vēl glabājās 
ASV, Lielbritanijā un Šveicē, bet 
šīs valstis svinīgo atpakaļatdoša nu 
veica vēlāk. Ceremonijā Parīzē 
pie dalījās Latvijas Bankas prezi-
dents Einārs Repše un Latvijas 
diplomātiskā pārstāve Aina Na -
gobads Ābola, kā arī viņas dzīves-
biedrs, Latvijas Ārlietu ministrijas 
ekonomiskais padomnieks Gun-
tars Ābols. 
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Atgūtais dārgmetalls palika pa -
zemes glabātavā un nu veidoja 
pamatu stabila lata ieviešanai. 

Kā noskaidrojuši vēsturnieki, 
Otrā pasaules kaŗa gados fran-
čiem bija izdevies viņiem uzti cē-
tos zelta krājumus izglābt no vācu 
okupētās valsts, tos evakuējot uz 
Senegalu Afrikā. Pēc kaŗa PSRS 
vairākkārt vēlējās iegūt sev Balti -
jas valstu zelta fondu, taču Fran-
cija atteikusi. Francija pastāvēja uz 
to, ka zelta krājumus atgriezīs 
tikai tad, kad Parīze atzīs Baltijas 
valstu neatkarības atjaunošanu. 
Pēc 1991. gada augusta puča tas 
arī notika, un šķēršļu taisnīguma 
atjaunošanai  vairs nebija.

***    
VII pasaules diktātu latviešu 
valodā rakstījuši vairāk nekā 

2500 dalībnieku no 47 valstīm
Septīto pasaules diktātu latviešu 

valodā, kas 2021. gada 27. novem-
brī plkst. 12.15 vienlaikus Latvijā 
un citviet pasaulē norisinājās tieš-
saistes formātā, rakstījuši vairāk 
nekā 2500 interesenti no 47 val-
stīm, informē diktāta rīkotāji. 
Pre cīzs datu apkopojums tiks iz -
ziņots līdz šī gada beigām, kad 
būs izlaboti visi iesniegtie darbi. 
Šoreiz diktāts tika translēts ne 
vien tīmekļvietnē raksti.org un 
sabiedrisko mediju portālā LSM.
lv, bet arī Latvijas Radio 1 un Lat-
vijas Televīzijā. Iespēja rakstīt di  k-
tātu tika nodrošināta arī nedzir-
dīgiem un vājdzirdīgiem cilvē-
kiem, tādējādi domājot par sa -
bied rības integrāciju, lai ikviens 
varētu novērtēt savas zināšanas 
latviešu valodas pareizrakstībā.

307 vārdu garo diktātu ar virs-
rakstu “Mazsālīto gurķu blūzs” 
īpaši šim nolūkam radīja dzej-
nieks un Latvijas Rakstnieku sa -
vienības dzejas un prozas konsul-
tants Aivars Eipurs. To Rīgā – 
Gaismas pilī – diktēja Valmieras 
Drāmas teātŗa aktieris Mārtiņš 
Meiers. Teksta atbilstību latviešu 
valodas normām pārbaudīja un 
apstiprināja Latvijas Universitātes 
Humanitāro zinātņu fakultātes 
Latvistikas un baltistikas nodaļas 
profesore Andra Kalnača un Lat-
vijas Universitātes Matēmatikas 
un informātikas institūta Māks-
līgā intelekta laboratorijas pēt-
niece Baiba Saulīte.

“Šobrīd, kad cilvēki visapkārt 
redz un dzird tik daudz negatīvā, 
vajag ļauties kādam piedzīvo ju-
mam sevis pārvarēšanā un pierā-
dīšanā, nevis citu kritizēšanā. Ja 
ieklausās šī gada diktāta tekstā,  
tas rada patīkamu noskaņu, tāpēc 
nav grūti uztverams, tomēr ir 
jāzina pareizrakstība, lai ar visu 
veiksmīgi tiktu galā. Tas būs pa 
spēkam tiem, kuŗi neizturas pa -
virši pret latviešu valodu,” atzīst 
Rīgas Natālijas Draudziņas vi  dus-
skolas latviešu valodas un li  te rā-
tūras skolotāja un diktāta idejas 
līdzautore Sarmīte Ruža.

Arī šogad atzīmes netiks liktas, 
taču būs norādītas ortografijas   
un interpunkcijas kļūdas un to 
skaits. Interesenti, kuŗi diktātu 
rakstīja tiešsaistē, kļūdu labojumu 
saņems savā e-pastā, bet tie da -
lībnieki, kuŗi diktēto tekstu pie-
rakstīja ar pildspalvu, savu veiku-
mu varēja salīdzināt ar oriģi nāl-

tekstu, kas drīz pēc pasākuma 
norises tika atkārtoti pārraidīts 
Latvijas Televīzijā un publicēts 
gan tīmekļvietnē raksti.org, gan 
sabiedrisko mediju portālā LSM.
lv. Visi tiešsaistes dalībnieki kopā 
ar izlaboto diktātu šī gada nogalē 
saņems arī virtuālu apliecināju -
mu par piedalīšanos, savukārt 
labāko rezultātu ieguvēji tiks 
apbalvoti ar vērtīgām  izdevnie-
cības “Jānis Roze” un “Zvaigzne 
ABC” grāmatām.

2020. gadā Pasaules diktātu 
latviešu valodā rakstīja 2675 da -
lībnieki, 2019. gadā – 2042 dalīb-
nieki, 2018. gadā – 1657 dalīb-
nieki, 2017. gadā – 935 dalībnieki, 
2016. gadā – 789 dalībnieki, 2015. 
gadā – 920 dalībnieki.

Iniciātīvas mērķi ir attīstīt lat-
viešu valodas rakstītprasmi, au -
dzi nāt cieņu pret dzimto valodu 
jau no bērnības, veidot ciešāku 
saikni ar ārzemēs dzīvojošiem lat-
viešiem, saliedēt sabiedrību un 
aicināt cittautiešus labāk apgūt 
latviešu valodu.

***
Latvijā sasniegta augstākā 
vakcinācijas pret Covid-19 

aptvere Baltijā
Latvijā patlaban ir Baltijā augs-

tākais vismaz ar vienu vakcīnas 
pret Covid19 devu vakcinēto 
īpat svars kopējā populācijā, lieci-
na vakcinācijas dati no Baltijas 
valstu oficiālajām iestādēm par 
laika periodu līdz 24. novem -
brim, liecina Nacionālā veselības 
dienesta dati, Latvijā ar vismaz 
vienu potes pret Covid19 devu ir 
vakcinēti 1 262 153 cilvēki jeb 
67,1% no visiem iedzīvotājiem, 
ka  mēr Lietuvā, pēc valsts statisti-
kas departamenta datiem, pirmo 
devu saņēmuši kopumā 1 858 952 
cilvēki jeb 66,8% no visiem iedzī-
votājiem. Tikmēr, saskaņā ar 
Igau nijas Veselības departamenta 
datiem, ziemeļu kaimiņvalstī vak-
cinācijas aptvere kopējā populā-
cijā patlaban ir 62%, proti, pirmo 
devu saņēmuši kopumā 824 451.

***
Jauna Covid-19 varianta dēļ
Latvija aizliedz ceļošanu uz vai-

rākām Afrikas valstīm. Tā 26. no -
vembrī lēmis Ministru kabinets. 
Pasaules Veselības organizācija 
kla sificējusi kā “satraukumu rai-
sošu” un devusi nosaukumu – 
omikrona variants. Jaunā Covid
19 vīrusa varianta dēļ, kas varētu 
būt lipīgāks par patlaban domi-
nējošo delta variantu, Latvijā būs 
aizliegts ieceļot personām, kuŗas 
pēdējo 10 dienu laikā uzturējušās 
kādā no Slimību profilakses un 
kontroles centra (SPKC) noteik-
tajām ļoti augsta riska valstīm: 
Dienvidafrikas Republika (DĀR), 
Lesoto, Botsvāna, Zimbabve, Mo -
zambika, Namībija, Svatini, Malā-
vijas.

Ieceļošanas aizliegums neattie-
cas uz Latvijas valstspiederīga -
jiem vai Eiropas Savienības (ES) 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem ar 
uz  turēšanās atļauju Latvijā.

***
Ikgadējais literātūras festivāls 

“Prozas lasījumi” 
šogad norisināsies tiešsaistē no     
2. decembŗa līdz 12. decembrim 
un pasākuma norisei varēs sekot 

līdzi mājaslapā prozaslasijumi.lv 
un “Prozas lasījumu” sociālā me -
dija Facebook lapā. Kā aģentūru 
LETA informēja festivāla koman-
das pārstāve Kristiāna Šuksta, 
“Prozas lasījumu” šīgada tema ir 
literātūras daudzbalsīgums jeb li -
terātūras valodas. Kopumā gai-
dāmi vairāk nekā desmit dažādi 
tiešsaistes pasākumi, kuŗos pie da-
līsies ap 50 Latvijas un ārvalstu 
autori. Festivālu atklās 2. decem-
brī plkst.19 ar Ilmāra Šlāpina 
eseju “Literātūras valodas”.

***
Kongresu nams 

kļuvis par reālāko 
Nacionālās koncertzāles vietu

Strauji noslēgumam tuvojas ga -
diem ieilgusī sāga, kur būvējama 
Nacionālā akustiskā koncertzāle. 
Plūsiņu skaits strauji aug iepre -
tim Kongresu nama vārdam, un, 
vis ticamāk, tieši šīs vietas piemē-
ro šanu Nacionālās akustiskās 
kon certzāles vajadzībām Kultū -
ras mi  nistrija ieteiks valdībai. 
Kon gre su nams ir gan financiāli 
izdevīgākā izvēle, gan polītiski 
nesāpīgākais lēmums. Kultūras 
ministrs Nauris Puntulis (Nacio-
nālā apvienība) gala izšķiršanos 
sola nākamā gada sākumā.

SIA “Arhitektu biroja “Nams”’’ 
šoruden veiktajā izpētē konsta-
tēts, ka, Kongresu namu pārbū-
vējot, akustiskās koncertzāles va -
jadzības tajā iespējams ietilpi nāt, 
pat pārsniedzot koncertzāles dar-
bībai nepieciešamo apjomu par 
124,8%. Kongresu nama pārbūvei 
piekrīt arī Latvijas Mūzikas pa -
dome. Tās priekšsēdis Egīls Šē -
fers atzīst, ka ir radusies pārliecība, 
ka Kongresu namā iespējams ie -
tvert gandrīz visu vajadzīgo: “Vie-
nīgais kompromiss ir tas, ka 
mums pazūd atsevišķa Mazā zāle 
un atsevišķa mēģinājumu zāle.  
Šīs funkcijas būtu apvienojamas, 
ja mazā zāle un mēģinājumu zāle 
būtu viena un tā pati telpa.”

***
Ventspilī koncertēs islandiešu 

dziedātāja Sóley

19. decembrī Ventspilī, kon -
cert zālē “Latvija”, ar īpaši šim kon-
certam veidotu programmu un 
kopā ar stīgu ansambli Ensemble 
Melancholia uzstāsies islandiešu 
dziedātāja un mūzikas autore 
Sóley, informēja koncertzāles pār-
stāvji. Souleja Stefansdotira (Sóley 
Stefánsdóttir) kā solo māksliniece, 
multiinstrumen tā liste un kom-
poniste ir zināma jau vairāk nekā 
desmit gadus, taču pirms solo 
gaitu uzsākšanas mūziķe darbojās 
folkgrupā Seabear.

***
Ar vijolnieka un diriģenta 

Andresa Mustonena koncertu 
“Bachs. Mustonens. Solo”, kas 

29. novembrī notika koncertzālē 
Artissimo, tika atklāts Hermaņa 
Brauna fonda un SIA Artissimo 
rīkotais mūzikas festivāls Win
terfest. 4. decembrī koncertzālē 
uzstājās Latvijas trio Sempre Mu 
sica, kas izpildīja Volfganga Ama-
deja Mocarta, Antona Arenska 
un Platona Buravicka skaņdarbus. 
Savukārt 18. decembrī koncert-
zālē ar jaunu programmu uzstā-
sies vijolniece Elīna Bukša un pia-
nists Rūdolfs Vanks. 23. decembrī 
Sv. Jāņa baznīcā notiks Ziem-
svētku koncerts “Nakts lūgšana”, 
kuŗā uzstāsies Latvijas Radio ko -
ris. 10. decembrī un 15. decembrī 
koncertzālē Artissimo uzstāsies 
mūziķis Deniss Paškevičs ar drau-
giem, atskaņojot džeza klasiku.

***
Gulbenes dzelzceļa stacijas 

izstāde saņem 
starptautisku balvu

Centra “Dzelzceļš un Tvaiks” 
vadītājs Aleksandrs Lustiks.

Augstu novērtējumu Eiropas 
mēroga konkursā “Ilgtspējīgs kul-

tūras tūrisma galamērķis” ieguvis 
Gulbenes dzelzceļa stacijā izvei-
dotais interaktīvais centrs “Dzelz-
ceļš un Tvaiks” galveno balvu ka -
tēgorijā “Dzelzceļa mantojums 
kultūras tūrismā”. Centrs izvei-
dots pirms trim gadiem, un tajā 
var ne vien izzināt dzelzceļa vēs-
tu ri, bet arī iejusties lokomotīves 
ma  šīnista lomā, kā arī veikt da -
žādus citus izzinošus uzdevumus. 
“Šeit ir aptuvenais skats no vilcie-
na un šeit ir jāspēj nobremzēt vil-
ciens, pirms tas saduras ar auto-
ma šīnu, jāskatās un jāreaģē,” cen-
tra “Dzelz ceļš un Tvaiks” vadītājs 
Aleksandrs Lustiks demonstrē vie-
nu no 30 interaktīvajām ierī cēm.

***
Ziņas īsumā

• Veselības ministrs Daniels 
Pav ļuts (AP) intervijā TV3 rai-
dījumam “900 sekundes” norā-
dīja, ka pirms nedēļas valdībā ap -
spriests jautājums par iespēju arī 
Latvijā Covid-19 vakcinācijas 
sertifikātam noteikt derīguma 
termiņu. Kā zināms, Eiropas Ko -
misija (EK) rosinājusi noteikt 
balstvakcinācijas prasību, lai pa -
ga  rinātu Covid19 sertifikātu. 
Pav ļuts norādīja, ka diskusija Lat-
vijā par derīguma termiņa no -
teikšanu seritifikātam uzsākta vēl 
pirms šī EK paziņojuma.

• Patvēruma meklētāju izmi ti-
nāšanas centru “Mucenieki” kopš 
augusta beigām patvaļīgi pame-
tuši ap 200 tā iemītnieku, kas 
devušies uz citām Eiropas Savie-
nības (ES) valstīm. To raidījumā 
“Kas notiek Latvijā?” atzina iekš-
lietu ministre Marija Golubeva.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

ASV. Šā gada 1. novembrī 
Lat vijas vēstnieks ASV Māris 
Sel  ga piedalījās oficiālā Latvijas 
Goda konsulāta Indianas pavalstī 
atklāšanā. Goda konsulāta inau-
gurācijas ceremonija norisinājās 
Indianas pavalsts Kongresa na -
mā, ar uzrunu uzstājās arī India-
nas pavalsts gubernātors Ēriks 
Holkombs (Gov. Eric Holcomb). 
Uzsverot Latvijas vēlmi veidot 
arvien ciešāku sadarbību ar In -
dia nas pavalsti, vēstnieks atzī-
mēja Goda konsula Andŗa Bērzi-
ņa svarīgo lomu. Latvijas Goda 
konsuls Indianā ir aktīvs vietējās 
latviešu sabiedrības dalībnieks, 
ilgus gadus vadījis Indianapoles 
latviešu centru. Atskatoties vēs-
turē, vēstnieks arī izteica lielu pateicību Indianas pavalstij par 
patvērumu, ko tā deva lielam skaitam latviešu valsts okupācija laikā.

Vēstnieks tikās arī ar Indianas Ekonomiskās attīstības korporācijas 
(IEDC) pārstāvjiem, pārrunājot iespējas kā veicināt ciešāku ekono-
misko sadarbību un attīstīt biznesa kontaktus starp Indianas un 
Latvijas uzņēmumiem. Vizītes laikā izveidoti arī kontakti ar bez-
peļņas organizāciju “Indianas Starptautiskais Centrs” (The Intern a
tional Center), kas sniedz atbalstu Indianas pavalsts administrācijai, 
kā arī Indianapoles un reģiona uzņēmējiem starptautisku attiecību 
veidošanā.

JAPĀNA. Latvijas vēstniecība Japānā un Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra no š.g. 7. – 19.decembrim Tokijā, Roppongi 
Hills kompleksā Latvijas un Japānas draudzības 100. gadadienas iet-
varos rīkos Latvijas dienas. Pasākuma norises laikā ikkatram Japānas 
galvaspilsētas iedzīvotājam un viesim līdz ar Ziemsvētku tradici -
jām būs iespējas uzzināt par Latvijas kultūru un mūsdienu sa -
sniegumiem. 11. un 12. decembrī plānoti tiešsaistes koncerti ar Lat-
vijas un Japānas mākslinieku dalību. To vidū būs Maestro Raimonds 
Pauls un dziedātāja Tokiko Kato, kuŗa izpildīs Japānā populārās 
dziesmas “Dāvāja Māriņa” versiju japāņu valodā, NHK Tokijas bēr-
nu koris, koklētāju ansamblis “Balti”, koris “Dzintars”, grupa Sound 
Poets un citi.

Latvijas Goda konsulāta atvēr-
šana Indianapolē. Vidū Lat vi-
jas vēstnieks ASV Māris Selga, 
no viņa pa kreisi Goda konsuls 
Andris Bērziņš, pa labi India-
nas gubernātors Eric Holcomb 
// Foto: Latvijas vēstniecība ASV
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

Šajās dienās polītikas vērotāju 
uzmanība pievērsta Vācijai, kur 
noslēdzas jaunās valdības veido-
šanas process. Pēc 26. septembrī 
notikušajām Bundestāga vēlēša-
nām izveidojās visai neparasta 
situācija. Stabilu valdību teorē-
tiski varēja izveidot četras polī  -
tiskās partijas ar lielāko mandātu 
skaitu parlamentā. Pavisam bija 
sešas iespējamo koalīciju kombi-
nācijas. Beigu beigās partiju sa -
runās “aiz borta” tika atstāta paš-
reizējās kancleres Angeles Mer -
ke les Kristīgo demokratu savie-
nība, kas valdījusi Vācijā pēdējos 
sešpadsmit gadus. Savā starpā 
izdevās vienoties tā saucamajai 
“luksofora koalīcijai”- sociālde-
mokratiem, Brīvo demokratu 
par tijai (liberāļiem) un Zaļo par-
tijai. Par “luksofora koalīciju” šo 
valdību dēvē tāpēc, ka to sim-
boliskās krāsas, sarkans, dzeltens 
un zaļš, sakrīt ar satiksmes re -
gulētāja jeb luksofora gaismām. 
Vāciski tas saucas “Ampel”. Lat-
vieša ausij, kas pazīst vārdu “am -
pelēšanās”, var rasties asociācijas 
ar kaut ko jocīgu un nenopietnu. 
Paredzams, ka jaunais Vācijas 
kanclers būs sociāldemokrats 
Olafs Šolcs. Nākamā valdība sa -
skaras ar nopietniem izaicināju-
miem – kovida pandēmija, sa -
biedrības sašķeltība, augošās ene r-
ģijas cenas, inflācija, klimata pār-
maiņas, starptautiskie konflikti, 
migrantu krize, nevienprātība ES 
iekšienē. Atklāti sakot, joprojām 
pastāv nopietnas šaubas, vai šī 

Vācijā “luksofora koalīcija”
kreisi – liberālā koalīcija spēs   
rast risinājumus un izlēmīgi rīko-
ties. 24. novembrī nākamās val-
dības partijas prezentēja jauno 
koalīcijas līgumu. 177 lappuses 
garajam polītiskajam dokumen-
tam dots virsraksts: “Mehr Forts
chritt wagen”, kas latviski skanētu 
kā “Uzdrīkstēties lielākam progre-
sam”. Bet kas ir progress? At  bildē 
uz šo jautājumu arī slēpjas polī-
tika. Par jaunās valdības augstāko 
prioritāti pasludināta cīņa ar kli-
mata izmaiņām. Vārds “klimats” 
dokumentā minēts 198 reizes, 
vārds “Eiropa” – 254 reizes, kamēr 
vārds “Vācija” – tikai 144 reizes.

Jaunā valdība plāno līdz 2030. 
gadam pilnībā atteikties no ak -
meņoglēm, tālākā perspektīvā   
arī no gāzes. Tā vietā ēku jumti 
tikšot noklāti ar saules baterijām, 
bet 2 % no valsts territorijas ap  bū-
vēta ar vēja parkiem. 2030. ga  dā 
pa Vācijas ceļiem jau braukšot 
vismaz 15 miljoni elektrisko auto. 
Par atomenerģiju šī koalīcija ne -
grib ne dzirdēt. Pircēji jau tagad 
var rēķināties, ka dārgāka kļūs 
gaļa, it sevišķi liellopu steiki. Ie -
mesls – valsts turpmāk atbalstī š ot 
“klimatam draudzīgu” (tātad arī 
dārgāku) gaļas lopu audzēšanu. 
Paredzami augstāki nodokļi deg-
vielai, īpaši dīzelim. Savukārt 
maksas autoceļu tarifu pieau-
gums nozīmēs, ka cenas celsies 
pilnīgi visām precēm. Koalīcija 
apsolījusies izskaust zemo cenu 
aviokompāniju lidojumus Eiro-
pā. Iemesls – tie esot nedraudzīgi 

videi. Diezin vai ar to būs mierā 
Īrija, kur bāzējas Ryanair.

Paredzams, ka par jauno ārlietu 
ministri kļūs 41 gadus vecā Zaļo 
partijas pārstāve Annalēna Bēr-
boka (Annalena Baerbock). Patie-
sībā ārējā un drošības polītika 
šajā vēlēšanu kampaņā nespēlēja 
lielu lomu. Galvenais jaunās val-
dības lozungs ārpolītikā ir “vai-
rāk Eiropas”. Vēlamais mērķis – 
Eiropas Savienoto valstu izveido-
šana. Šodienas situācijā teju vai 
neiespējamā misija. Par to, ka 
valsts aizsardzībai varētu tiktu 
tērēti 2 % no nacionālā koppro-
dukta, koalīcijas dokumentā nav 
ne runas. Jau tagad skaidrs, ka ar 
to nebūs mierā NATO partneri, it 
īpaši ASV. Vēl viena problēma – 
Zaļo partija uzstāj, ka no Vācijas 
esot jāizvāc ASV atomieroči. Un 
tas laikā, kad Krievija netālajā 
Kaļiņingradas apgabalā tikai pa -
lielina savus militāros spēkus. 
Koalīcijas dokumentā teikts, ka 
Vācija vēlas “konstruktīvu dialo-
gu ar Krieviju”. Tomēr šajā jomā 
sagaidāmas izmaiņas. Ja līdzši-
nējā Angeles Merkeles valdības 
polītika attiecībā uz Krieviju pa -
matojās pārliecībā, ka bizness 
pats no sevis “visu sakārtos”, tad 
jaunā koalīcija uz Krieviju raugās 
vien kā uz neērtu un neprogno-
zējamu kaimiņu, ar kuru nākas 
sadzīvot. Bez naivām illūzijām, 
ka Krievija demokratizēsies, kļūs 
“kā Rietumi”. Zaļo partija tradi-
cionāli lielu uzmanību pievērsusi 
cīņai ar korupciju un naudas 

atmazgāšanu, cilvēka un minori-
tā šu tiesībām, preses brīvībai. 
Skaidrs, ka šajā eksāmenā Krie vija 
“izkrīt”. Koalīcijas līgumā nekas 
nav teikts par strīdīgo “Nord 
Stream 2” gāzes vada projektu. Zi -
nāms, ka to aizstāv so  ciālde mo-
krati. Savukārt “zaļie” un pati Bēr-
boka nekad nav slē pusi savus uz -
skatus – šis projekts ir kļūdains no 
vides viedokļa, jo gāze ir fosilais 
un neatjaunojamais kurināmais, 
turklāt tas pa  dara Vāciju pārāk 
atkarīgu no Krievijas. Koalīcijas 
dokumentā izteikts atbalsts Balt-
krievijas opo zīcijai un Ukrainas 
territoriālajai vienotībai.

Vēl daži jaunumi – “luksofora 
koalīcija” apsolījusi piešķirt vēlē-
ša nu tiesības un autovadītāja ap -
liecību sešpadsmit gadu veciem 
jauniešiem, kā arī legalizēt mari-
huānas lietošanu. Saprotams, ar 
šādiem lēmumiem tā cenšas iz -
patikt jaunatnei un paplašināt 
savu vēlētāju bazi. Diezin vai vi -
dējā un vecākā gadagājuma cil-
vēki Vācijā un tās kaimiņvalstīs 
būs par to sajūsmā. Jo Centrāl-
eiropā narkotikas tagad būs 
daudz vieglāk pieejamas. Tiem, 
kurus interesē “zālīte”, vairs ne -
vajadzēs ceļot Amsterdamu, pie-
tiks ar Berlīni, Drēzdeni vai Min-
cheni. Tāpat paredzēts minimā -
lās algas palielinājums no paš rei-
zējiem 9, 6 eiro stundā līdz 12 
eiro stundā pirms nodokļu no -
maksas. Koalīcija vēlas samazi -
nāt chaotisko migrāciju, vienlai-
kus atvieglinot likumīgu ieraša-

nos un apmešanos Vācijā. Bēg ļ-
iem un ieceļotājiem turpmāk 
būšot vieglāk uzņemt pie sevis 
Vācijā ģimenes locekļus.

Kopējais iespaids par “luksofo-
ra koalīcijas” līgumu – moderna, 
nākotnē vērsta polītika, kas to -
mēr ir nedaudz atrauta no reālās 
īstenības. Par to, cik nopietna ir 
pašreizējā drošības situācija Ei -
ropā, liecina neparastas diplo -
mā tiskās aktīvitātes Baltijas vals-
tīs. Svētdien, 21. novembrī, Poli-
jas premjerministrs Mateušs Mo -
raveckis vienas dienas zibensvi-
zītē apmeklēja visas trīs Baltijas 
valstis. Tās laikā viņš brīdināja 
par iespējamo migrantu krizi uz  
Latvijas – Baltkrievijas robežas. 
Tieši pēc nedēļas, 28. novembrī, 
Viļņā un Rīgā viesojās Eiropas 
Komisijas priekšsēdētāja Urzula 
fon der Leiena un NATO ģene-
rālsekretārs Jenss Stoltenbergs. 
Abos gadījumos augstās amat-
personas Rīgā tikās ar Ministru 
prezidentu Krišjāni Kariņu. 
Skaidrs apliecinājums tam, ka 
pasaulē ir kaut kas nopietnāks 
nekā klimata izmaiņas, mari huā-
nas legālizācija vai rūpes par gaļas 
lopu labturību.

Spriedze uz Eiropas Savienī-
bas ārējās robežas ar Baltkrie -
viju pieaug. Turpinās arī Krie-
vijas armijas un bruņojuma 
koncentrācija pie Ukrainas ro -
bežas.

 Svētdien, 20. novembrī vizītē 
Rīgā ieradās NATO ģenerāl-
sekretārs Jenss Stoltenbergs un 
Eiropas Komisijas prezidente Ur -
zula fon der Leiena. 30. novembrī 
un 1. decembrī Rīgā pirmo reizi 
notika 30 NATO dalībvalstu ār -
lietu ministru sanāksme. “Kopš 
2006. gadā Rīgā rīkotā NATO 
samita ir pagājuši 15 gadi, un 
šajā laikā drošības vide ir ievē-
rojami mainījusies. Apdraudē-
jums skar ne tikai aliances vals-
tis, bet arī visu demokratiskās 
vērtībās un likumā balstīto pa -
saules kārtību. Krievijas īstenotā 
Krimas militārā aneksija un 
agresija Ukrainas austrumos ir 
iedragājusi starptautiskās drošī-
bas architektūru, radot draudus 
eiroatlantiskajai drošībai. Ķīnas 
pieaugošā ietekme ir sistēma-
tisks izaicinājums noteikumos 
balstītajai starptautiskajai kārtī-
bai. Aizvien spēcīgāk aliance 
saskaras ar kiberuzbrukumiem, 
hibrido apdraudējumu, iejauk-
šanos vēlēšanu procesos, ķīmis-
kajiem uzbrukumiem, masvei -
da dezinformācijas kampaņām 
un jaunu, postošu technoloģiju 
ietekmi uz cilvēces drošību. 

Cik drošs ir Baltijas reģions?
Vienlaikus pie NATO ārējās 
robežas šobrīd tiek īstenots hi  b-
riduzbrukums, kuŗā Lukašenko 
režīms savu polītisko mērķu sa -
sniegšanai izmanto trešo valstu 
pilsoņus,” situāciju reģionā raks-
turo Latvijas Ārlietu ministrija.

Situācija Baltijas reģionā
Latvijas Nacionālo bruņoto 

spēku komandieris Leonīds Kal-
niņš, runājot par Krievijas mili-
tā rajiem spēkiem pie Ukrainas 
robežas, skaidro: “Tas pats pa -
ma zām sāk piepildīties arī Balt-
krievijā, tajā stūrī starp Lietuvu 
un Poliju. Tas, pirmkārt, liek do -
māt, ka Baltkrievija vairs nav 
neatkarīga valsts, kā tas bija, 
piemēram, pirms diviem vai trīs 
gadiem. Tagad tā pilnā apjomā  
ir Krievijas militārajā reģionā.” 
Kalniņš arī brīdina, ka Eiropas 
Savienībai un NATO vajadzīga 
izlēmīga un noteikta rīcība, jo 
pre tinieks Austrumu pusē saprot 
tikai stingru rīcību.

Savukārt Jānis Sārts, NATO 
stratēģiskās  komūnikācijas iz -
glī tības centra direktors, uz lū -
gumu novērtēt situāciju skalā  
no viens līdz desmit, to vērtē ar 
skaitli septiņi, piebilstot, ka tas 
liecina par spriedzi un bīstamu 
situāciju.

Jau kopš hibridkaŗa sākuma 
uz Latvijas, Lietuvas un Polijas 
robežām jautājums acīmredzot 

ir par to, vai tiek gatavota kāda 
provokācija un vai tiešām ir ie -
spējams bruņots konflikts. Kā 
zināms, vairāki tūkstoši nelegā -
lo migrantu vēl joprojām uztu-
ras Baltkrievijā pie Polijas robe-
žas un plāno turpināt ceļu uz 
Eiropas Savienību. Katru dienu 
joprojām migrantu grupas cen-
šas iekļūt visās trijās Baltijas 
valstīs, bet viņiem tas neizdo -
das.  NATO ģenerālsekretāra 
vietniece publiskās diplomātijas 
jautājumos Baiba Braže, vaicāta 
par prognozēm, teic: “Neuzska-
tām, ka spriedze ar migrantu 
plūsmu pie Baltkrievijas un Ei -
ropas Savienības valstu robežām 
tik drīz beigsies.” Arī eksperti 
situāciju vērtē kā sapringtu, jo 
no drošības viedokļa kopējā ai -
na iezīmējas ļoti izaicinoša, tā -
pēc par šo jautājumu noteikti 
spriedīs aiz slēgtām durvīm. 

Tātad – vai Krievija tiešām 
gatavojas kaŗam, vai arī tā ir šan-
tāža un blefošana? Vai Krievija 
uzbruks Ukrainai? Ko vēlas pa -
nākt Putins, kura rokās Baltkrie-
vijas diktators Lukašenko ir tikai 
kā spēļu kārts?

“Es domāju, ka šo armiju va -
rētu izmantot pret NATO pie 
Krievijas Rietumu robežas. Ne -
domāju, ka tā ir tieši saistīta ar 
Ukrainu. Vismaz pagaidām,” 
saka domnīcas “Eiropas ārējo at -
tiecību padome” (ECFR) pēt-

nieks Gustavs Gresels.  Krievija 
vēlas, lai Kijeva vestu sarunas ar 
separātistiem Doņeckas un Lu -
hanskas reģionos, dotu tiem au -
tonomiju, taču no savas puses 
Krievija nebūt nesteidz izvest 
militārās vienības no Donbasa, 
kas ir viens no nosacījumiem.

Ukraiņu drošības un aizsar-
dzības jomas eksperts Michailo 
Samus uzskata, ka Krievijas pre-
zidents Vladimirs Putins grib 
panākt sarunas ar ASV prezi-
dentu Džo Baidenu līdzīgi kā 
pavasarī, kad pēc lieliem Krie-
vijas manevriem pie Ukrainas 
abu valstu prezidenti satikās. “Es 
domāju, ka enerģijas cenu krize, 
militārās aktīvitātes pie Ukrai-
nas un migrācijas krize ir vienas 
un tās pašas spēles elementi, 
kuŗiem var būt dažādi mērķi. 
Bet viens no šiem mērķiem ir 
spiest uz Rietumu partneŗiem, 
kā Putins ir nosaucis Vašingto-
nu, Berlīni un Parīzi, lai panāktu 
izmaiņas tās polītikā, piemēram, 
Ukrainas jautājumā, neļaujot 
tuvoties NATO un Eiropas Sa -
vienībai,”   uzskata Samus.  Kā 
otru Krievijai nozīmīgu jautā ju-
mu Samus uzskata “Nord Stream 
2” gāzes cauruļvada palaišanu.

Latvija un polītikāņi
Latvijas Nacionālie bruņotie 

spēki un Zemessardze šajā si -
tuācija darbojas sakaņoti gan 

savā starpā, gan ar NATO 
struktūrām un kaimiņvalstīm. 
Tikmēr atsevišķi polītiķi jopro-
jām cenšas spodrināt savu tēlu, 
vārdos apgalvojot, ka ļoti rūpē -
jas par Latviju un tās iedzīvo-
tājiem, bet patiesībā ar savu rī -
cību to pat apdraudot. Laimīgā 
kārtā nākamā gada budžets jau 
pieņemts, bet tā veidošanas un 
apspriešanas laikā daži polītiķi, 
šķiet, joprojām nebija pamanījuši 
bīstmo situāciju pie robežas un 
rosināja samazināt financējumu 
Latvijas Nacionālajiem bruņota-
jiem spēkiem. Pie frakcijām ne -
piederošie deputāti Kaspars Ģir-
ģens, Vjačeslavs Dombrovskis 
un Evija Papule ierosināja sama-
zināt financējumu armijai par 34 
miljoniem eiro, jo tas esot vaja-
dzīgs brīvpusdienām skolās un 
augstākajai izglītībai. Protams, 
šīm jomām lieti noderētu vēl 
papildu financējums, bet šobrīd 
atņemt to bruņotajiem spēkiem 
ir vismaz muļķīgi, lai neteiktu, 
ka patiesībā tā ir valsts nodevība.
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(Turpinājums 13. lpp.)

“Mans augstākais tituls ir 
ārsts,” – allaž mēdzis uzsvērt un 
atgādināt latviešu internists, ne 
frologs, medicīnas terminologs un 
filozofs Ilmārs Lazovskis, norai
dot citus, daudz augstākus un 
ska nīgākus nosaukumus, gradus 
un tituļus, kas viņam piederēja, 
un viņš patiešām bija īstens “tau
tas ārsts”, kas par cietējiem gā 
dāja, ne tikai viņus pašaizliedzī 
gi dziedinot, bet arī daudz pla
šākā veidā – ar vispārējiem cen
tieniem savas tautas labā un tās 
stāvokļa uzlabošanā, Trešās at 
modas laikā kļūstot par izcilu 
tautas darbinieku, Latvijas ne 
atkarības cīnītāju, kam tagad 
pie nākas paliekoša un nezūdama 
vieta tautas vēsturē” – šādiem 
vār diem medicīnas vēsturnieks 
prof. Arnis Vīksna iesāk prof. Il 
mā ra Lazovska biografijas ap 
rakstu virtuālajā enciklopēdijā 
“100 nozīmīgas personas Latvi 
jas medicīnas vēsturē”. (www.ie 
verojamiemediki.lv) 

Profesora Ilmāra Lazovska šīs-
zemes gaitas beidzās 2003. gada 
19. oktobrī. 2021. gada 19. no -
vem brī Ilmāram Lazovskim bū  tu 
90. Šo dienu bija paredzēts atzī-
mēt ar svinīgu sarīkojumu Pau -
la Stradiņa Medicīnas vēstures 
mū  zejā. Tajā profesora ģimene, 
draugi un kolēģi varētu būt 
kopā, lai pieminētu jubilāru. Bet 
tā nebija. Tomēr pieminēt Il -
māru Lazovski varam arī bez lie-
liem sarīkojumiem – varam pa -
ņemt viņa grāmatas, atšķirt tās 
daudzās publikācijas, ko atrodam 
tīmeklī un, mazliet pār steig ti, 
bet varbūt arī nepārsteig ti, seci-
nāt, cik vieds cilvēks Il  mārs La -
zovskis ir bijis, cik daudz kārt 
viņa teiktais ir piepildījies. Es 
turu rokās Ilmāra Lazovska rak-
stu izlasi “Kamēr vēl...”, nejauši 
atšķiŗu  394. lappusi – raksts  
“Di  letants pret diletantismu”. 
Cik profesora  raksts ir skaista 
dāvana man – tā es to pieņemu. 
Ilmāra Lazovska jubileju varam 
atzīmēt arī šim laikam tik pie-
rastajā formā – vieni, bet es šo -
reiz svinu kopā ar jubilāra do -
mām un iesaku atrast kādu no 
viņa darbiem un vēlreiz vai pir-
moreiz to izlasīt. Bet tiem, kam 
ir bijusi iespēja īsāku vai gaŗāku 
laiku personīgi pazīt Ilmāru 
Lazovski, lūdzu atsaukties un at -
sūtīt Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienībai savu aprakstu par 
profesoru – “Impresijas par un 
ap Ilmāru Lazovski” (laza@laza
riga.lv)! 

Šajā reizē trīs LĀZA biedru 
apraksti par prof. Ilmāru La  zov-
ski – Kaspara Tūtera, Juŗa La -
zovska un Ata Bārzdiņa impre-
sijas. 

LĀZA vicepriekšsēdis Juris 
La  zovskis, reimatologs, Ka  na da

Manu tēvu viņa 1. ģimnazijas 
draugi sauca par Lazīti. Tās bija 
četrdesmito gadu beigas. Mans 
tēvs bija palicis Latvijā. Vācu ku -
ģis, uz kuŗu Ventspils ostā 1944. 
gadā gaidīja 13 gadus vecais Il -
mārs Lazovskis un viņa vecāki, 
tā arī nepienāca. Ģimene līdz ar 
citām atgriezās Rīgā pēc Kur ze-
mes katlā pavadītās kaŗa pēdējās 

Ilmārs Lazovskis: 
“Mans augstākais tituls ir ‒ ārsts”

ziemas. Līdzīgi kā aizbraucē jiem, 
arī piespiedu palicējiem bija ne -
ziņa par to, kas sagaidāms.  Iz -
turība, darbīgums un ticība ie -
raudzīt atkal brīvu Latviju palī-
dzēja Rietumu trimdā nokļu vu-
šajiem Latvijas bēgļiem, taču ar 
darbu un neatlaidību arī Latvijā 
palikušie turpināja savu dzīvi 
okupētajā dzimtenē. Ticību Lat-
vijas brīvībai, kas bija tik paš sa-
protama Rietumu trimdā, dzim-
tenē palikušiem likās grūtāk sa -
glabāt apkārt valdošās sociālās 
un morālās degradācijas dēļ. Ne -
brīvē piedzimstot un padomju 
doktrīnu apstākļos izaugot, jau-
najai paaudzei Latvijas brīvības 
ideja šķita kaut kas aizvien ab -
straktāks. Es domāju, ka lēmums 
doties trimdā 1944. gadā rak-
sturoja manu vecvecāku un tēva 
attieksmi pret komūnistisko ie -
kārtu. 1941. gada izvešana, “mel-
nās bertas” piebraukšana un če -
kistu ielaušanās pie tēva mātes 
māsas un viņas vīra, abu izsū-
tījums un ziņas par viņu nāvi 
nākamajos gados bija neizdzē-
šama pieredze.  Rietumos nokļu-
vušajiem par trimdu kļuva viņu 
jaunās mītnes zemes, bet par 
iekšējo trimdu padomju okupā-
cijas laikā kļuva dzīve mana tēva 

ģimenei – kaut arī fiziski Latvijā, 
tomēr garīgi attālināti no pa -
domju uzspiestās reālitātes. To -
mēr palīdzēja nepazaudētā ti  - 
cī ba, ka Latvija atkal būs brīva, 
un dziļā pārliecība, ka tas būs 
ie  spējams. Iekšējo optimismu 
stip rināja Rīgas 1. ģimnazijas 
ne  atkarīgais gars. Tur joprojām 
tai laikā mācīja pirmskaŗa Lat-
vijas skolotāji, arī latīņu valodas 
skolotājs Augusts Ģiezēns. Ne 
tikai fundamentālā klasiskā iz -
glītība, seno valodu gaisotne, bet 
arī morāli ētisko normu de -
monstrēšana saviem skolēniem 
uzturēja pirmskaŗa garīgo at  mo-
sfēru. Piemērošanās jaunajai pa -
domju iekārtai bija virspusēja, 
un gluži neviļus tā varēja maksāt 
skolēnam vai skolotājam vietas 
zaudēšanu vai sliktākajā gadīju-
mā – apcietinājumu un izsūtīju-
mu. Varam vien iztēloties sko-
lēnu un skolotāju gara vienību. 
Kāds padomju virsnieks, ierau-
dzījis skolas gaitenī apķēpātu 
Staļina portretu, draudēja pārzi-
nim, tomēr skolnieks netika so -
dīts par antikomūnistisku rī  cī -
bu. Tā vietā skolas pārzinis iz -
teica audzēknim nosodījumu par 
nesaprātīgu uzvedību – zī  muļu 
tērēšanu, kad pēckaŗa periodā 
tie tik dārgi un grūti dabūjami. 

Apkārtējo ačgārnību pieņem-
šana zināšanai, adaptācija sistē-
mai, nepazaudējot principus, un 
ticība brīvas Latvijas idejai – viss 
reizē prasīja diezgan lielu garī -

gu žonglēšanu. Tas deva pieredzi 
un rūdījumu. Medicīnas studi -
jas un pēcstudiju ārsta prakse 
ļāva tēvam rast garīgu piepildī-
jumu. Kad es piedzimu 1960. 
gadā, mani vecāki jau bija at -
griezušies no savas Gulbenes 
prak ses. Tēvs uzsāka studijas as -
pirantūrā un  ieguva vietu tera-
pijas katedrā pie izcilā skolotāja 
profesora Kristapa Rudzīša. Do -
māju, ka laime allaž būt izcilību 
tuvumā un ietekmes sfērā ir ne 
tikai veidojusi tēva uzskatus un 

sniegusi mācības, bet nostipri-
nājusi jau bērnībā ieliktos ētis -
kos principus. Pacienta psīchi 
iz  pro toša attieksme, pacienta in -
tereses nostādot kā primārās, 
kolleģialitāte un respekts vien-
līdz pret ikvienu – studentu, pro-
fesoru, māsu un sanitāru – tādu 
atceros savu tēvu. 

Patiesa aizrautība ir lipīga. Pa -
teicoties mammas nenogur di nā-
mībai, rūpējoties par māsas un 
manu audzināšanu un mājas 
soli, tēvam bija iespēja sava gara 
enerģiju gandrīz nedalīti veltīt 
darbam – klīniskam, zinātnis-
kam un pedagoģiskam. Mana 
tēva atbruņojošais smaids, ie  man -
totās un noslīpētās runas do  tī-
bas, intuīcija, izcilā klasiskā un 
medicīniskā izglītība un piere -
dze nostiprināja viņa kā ārsta, 
docētāja un iedvesmotāja tēlu.  
Ja Gorbačova gadi daļai Latvi - 
jas bija apjukuma un šaubu pie-
pildīti, tad mans tēvs šķita gatavs 
pārmaiņām un tās lielās netai s  -
nī bas – atņemtās Latvijas brīvī-
bas – atkalatgūšanai. 20. gadsim-
ta 80. un 90. gadu mijas notiku-
mi kļuva lielāki par cilvēkiem, 
kas tajos piedalījās. Necīnoties 
pēc prominences, atpazīstamī-
bas un tituļiem, tautas kustība 
pati izvēlēja sev vadoņus. Ne 
tikai profesionālus un hariz mā-
tiskus, bet arī savus principus 
iznesušus cauri apspiestības ga -
diem: tos, kuŗi bija palikuši imū-
ni gan pret abstrakto “komū nis-
ma cēlāja morāli”, gan pret tās 
transformāciju – “domā vienu, 
saki otru, dari trešo”. 

KAMENA KAIDAKA, 
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Profesors Ilmārs Lazovskis. Rīga, 20. gs. 90. gadi

1989. gadā Pirmā Pasaules latviešu ārstu kongresa laikā Rīgas pils tornī. No kreisās: Ilmārs 
Lazovskis, ?, Ivars Krastiņš, Jānis Meikšāns, Kaspars Tūters (Kanada), Zigurds Bērzups (ASV), 
virsmācītājs Jānis Liepiņš, Bertrams Zariņš (ASV), Kristaps Keggi (ASV), Gundars Lācis // Foto 
no MVM archīva (publicēts LĀZA Apkārtrakstā Nr.167)

Juris Lazovskis
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Kad 1989. gadā, Pirmajā  Pa -
saules latviešu ārstu kongresa 
laikā LĀZA pirmoreiz ieradās 
Latvijā, 57 gadus vecais Ilmārs 
Lazovskis, medicīnas zinātņu 
doktors, iekšķīgo slimību klī  ni-
kas vadītājs, sagaidīja trimdas 
latviešu ārstus. Sagaidīšana Rī -
gas lidostā un videolentē uzņem-
tā tikšanās starp manu tēvu un 
LĀZA Kaspara Tūtera personā 
ir kļuvusi par vienu no emblē-
miskākajām epizodēm. Cieņ pil-
nas un patiesa prieka pilnas acis 
un emocijas Latvijas un Rietu -
mu ārstiem – tās ir jūtas, kas uz -
plaiksnī, pēc ilgas nošķirtības 
sanākot atkal kopā vienai ciltij. 
“Gens una sumus” – “Esam vie-
na cilts” – bija noslēguma vārdi 
mana tēva runai Latvijas Ārstu 
biedrības dibināšanas sapulcē 
1988. gadā. “Viņš šķita kā viens 
no “mūsējiem””, manu tēvu raks-
turoja no Ņujorkas iebraukušais 
ārsts, tagadējais LĀZAs valdes 

loceklis Ēriks Niedrītis, ar kuŗu,  
tāpat kā ar citiem trimdas ār - 
s tiem,  maniem vecākiem vēlāk 
izveidojās cieša draudzība. Lai 
palīdzētu studentiem iegūt zinā -
šanas un pieredzi ārzemēs, Ēriks 
Niedrītis 2003. gadā izveidoja 
un turpina vadīt Ilmāra Lazov - 
s ka Medicīnas fondu, kas saistībā 
ar LĀZA piešķir stipendijas iz -
cilākajiem Latvijas medicīnas 
studentiem. 

Atskatoties uz mana tēva dzīvi, 
varu droši teikt, ka viņa principi 
un rosība tika veltīti LĀZA de -
vīzē rakstītajam – “Visiem spē-
kiem veicināt veselības aprūpē 
un zinātnē iesaistīto studentu, 
rezidentu, ārstu sadarbību un iz -
glītību”. LĀZA un arī mana tēva 
saglabāto principu noturība va -
rētu būt kā zināms nemainīgu -
ma etalons, ar ko samēroties gan 
toreiz – Otrā pasaules kaŗa uz -
spiestās trimdas, personiskajās 
un valstiskajās traģēdijās, gan 
pašreiz – tik šķietami mainīgajā 
pasaulē. Ja tēvs būtu dzīvs, viņš 
varētu te piebilst – plus ça change, 
plus c’est la même chose  – “jo vai-
 rāk kas mainās, jo vairāk tas pa -
liek tas pats”.

LĀZA valdes loceklis prof. 
Kaspars Tūters, psīcho tera-
peits/psīchoanalītiķis, Kanada

Mana iepazīšanās ar prof. Il -
māru Lazovski notika nejauši un 

strauji. Tas bija 1989. gada aprīlī, 
kad Latvijas Tautas fronte (LTF) 
ieradās Ziemeļamerikā savā pir-
majā vizītē. Šī tikšanās kā ska-
nīgs zvans ieskandināja Atmo-
das laiku Latvijas tautai, kā arī 
man personīgi deva iespēju at - 
kal iepazīties ar latviešiem Lat-
vijā un pašu Latviju. Tos biju 
zaudējis, dodoties bēgļu gaitās 
1944. gadā.

Man piezvanīja šī brauciena 
rīkotāji  un lūdza, vai es varētu 
dot naktsmājas kādam ārstam 
no Latvijas, vienam no LTF pār-
stāvjiem. Viņa vārds esot Ilmārs 
Lazovskis. Es to arī labprāt uz -
ņēmos. Tā bija pirmā reize, kad 
es satiku Ilmāru. Braucienā no 
Toronto lidostas uz manām mā -
jām mums abiem bija ļoti pār-
steidzoša un jūtu pilna iepazī-
šanās. Mana izjūta bija, it kā 
būtu atradis manu vecāko pa -
zudušo brāli...

Izrādījās, ka Ilmārs bija stu-
dējis medicīnu kopā ar manu 
onkuli Rīgā, un viņi viens otru 
labi pazinuši. Vēl pārsteidzošāk 

bija dzirdēt, ka mēs abi esam 
dzimuši tanī pašā slimnīcā Rīgā, 
un tas pats akušieris – prof. Jānis 
Āboliņš mūs saņēma šinī pa  sau-
lē, un mūsu mātes esot samī-
lējušās Dr. Āboliņā (kā tas bieži 
notiek šādā situācijā).

Nākamajā rītā bija vēl viens 
negaidīts pārsteigums. Kad mēs 
abi pie brokastīm runājām par 
mūsu lielo interesi par pasaules 
literātūru un drāmaturģiju, Il -
mārs tūlīt citēja skaidrā angļu 
valodā Hamleta monologu no 
Šekspīra lugas. Tanī pašā dienā 
es teicu savai sievai, ka nekad ne -
esmu saticis tik interesantu kol-
lē  gu/ārstu ar tik plašām zināša-
nām un interesi ne tikai medi-
cīnā, bet arī literātūrā, filozofi - 
jā, mūzikā. Un pāri  visam tam – 
viņš ir īsts latvietis no Latvijas!

Vēl viena kopīga interese 
mums bija ārstnieciskā pieeja 
slimniekam – izprast viņu visā 
pilnībā – fizisko un psīchisko 
da  ļu un sasprast, kā tā viena otru 
spēcīgi iespaido. Ilmārs mani 
pierunāja pieteikties Pirmajam 
Pasaules latviešu ārstu kongre-
sam Rīgā, 1989. gada jūnijā, un 
nolasīt  referātu par kādu psī-
chodinamisko tematu. Tā bija 
pirmā reize, kad atgriezos Lat -
vijā kopš 1944. gada. Nekad ne -
biju domājis, ka man būs jārunā 
latviešu valodā pāris tūkstošu 
cilvēku priekšā. Mana latviešu 

valoda un Latvijas latviešu valo-
da atšķīrās, jo gadu desmitiem 
dzīvoju ārpus Latvijas. Te man 
Ilmārs nāca palīgā ar savu valo-
das un terminoloģijas eksper -
tīzi. Viņš man arī palīdzēja iz -
strādāt vārdnīcu psīchoanalī tis-
kiem terminiem no angļu uz 
lat viešu valodu. Ilmārs ar savu 
lielo pieredzi man bija neatvie-
tojams atbalsts.

Dažus gadus vēlāk Ilmārs man 
piezvanīja un lūdza manu  pro-
fesionāļa padomu, kā atrast risi-
nājumu sarežģītā situācijā – vi -
ņam esot piedāvāta iespēja kļūt 
par nākamo Latvijas Valsts pre-
zidentu, bet tas viņā raisot dalī -
tas jūtas, pat lielu iekšēju kon-
fliktu – viņš jūtas pagodināts, 
bet nespēj atrauties no sava ārsta 

darba. Ilmārs nespēja atstāt sa -
vus slimniekus, savus studentus 
un kolēģus. Es viņam piekritu,  
jo viņa pienesums savai profe-
sijai bija tik liels, ka, atstājot to uz 
pāris gadiem, tas būtu liels zau-
dējums, kaut arī viņš būtu bijis 
izcila kandidatūra Valsts prezi-
denta amatam. 

Nākamos 13 gadus man bija 
tas gods un privilēģija iepazīties 
vēl tuvāk ar Ilmāru un Edīti La -
zovskiem. Pirmos pāris gadus 
viņi mani uzņēma savās mājās 
Martas ielā un vasarnīcā Saul-
krastos un iepazīstināja mani ar 
Rīgu, Latviju un tās vēsturi. Pir-
mo reizi es apjēdzu, ko īsti no -
zīmē  dziesma “Še, kur līgo prie-
žu meži”! Sevišķi Edīte veda 
mani apskatīt daudzos skaistos 
pieminekļus Rīgā. Caur abiem 
Lazovskiem es iepazinos ar mi -

rušām un dzīvām Latvijas sla ve-
nībām (Meža kapos, Rundāles 
pilī, Nacionālajā operā u.c.).

Vienu vasaru Ilmārs paņēma 
īsu atvaļinājumu, un mēs abi 
apceļojām Latviju, galvenokārt 
Kurzemi, lai parādītu man savas 
iemīļotās vietas un palīdzētu 
man atklāt Latvijas skaistumu 
un vēsturi.

No Ilmāra Lazovska iemācījos 
daudz ko jaunu – par zinātni, 
medicīnu (chaosa teoriju un – 
kā tikt cauri grūtām situācijām). 
Skaidri sapratu, kāpēc viņš bija 
tik iecienīts ne tikai ārstniecības 
laukā, bet arī visā sabiedrībā. 
Viņu manās acīs padarīja vēl 
izcilāku viņa godīgums un cie -
ņa savstarpējās attiecībās. Viņš   
ir bijis mans ideālais piemērs 

akadēmiskajā vidē – kā pasniegt 
skaidras un kodolīgas lekcijas  
un kā ieinteresēt klausītājus. 
Citiem vārdiem sakot, viņš man 
reprezentēja ārstu un latvieti, 
kādu reti var sastapt.

LĀZA valdes loceklis Atis 
Bārzdiņš, onkologs-hemato-
logs, ASV

Nevaru teikt, ka pazinu Ilmāru 
Lazovski tuvu un personīgi. 
Mūsu vienīgā tiešā saskare, šķiet, 
bija man kā studentam, noklau-
soties kādu duci viņa lasīto lek -
ciju iekšķīgās slimībās. Ducis 
nav daudz, taču profesoru La -
zov ski atceros kā mācībspēku, 
kas atstājis neizdzēšamu iespai-
du gan uz mani, gan manas pa -
audzes ārstiem kopumā.

Būdams parasts medicīnas 
stu dents Latvijas Medicīnas aka-

dēmijā 1980. gadu  beigās un 90.  
gadu sākumā, es zināju Ilmāru 
Lazovski  ‒  vispirms kā slave nī-
bu, ko biju redzējis televīzijā At -
modas un Tautas frontes aktīvi-
tātēs. Kad pirmo reizi viņu ie -
raudzīju Stradiņa slimnīcas gai-
tenī, man bija skaidrs, kas ir šis 
elegantais kungs ar jauneklīgo 
matu šķipsnu un nosvērto balsi. 

Profesors Lazovskis man kā 
medicīnas studentam bija aug-
stas inteliģences, profesionālisma 
un cilvēcības paraugs. Viņa grā-
mata tumši zilos vākos “Iekšķī -
go slimību pamati” bija pirmais 
ievads manā speciālitātē. Tā bija 
labi saprotama un deva pietie-
kamu pamatu, uz kā tālāk būvēt 
zināšanas, lasot literātūru, kas 
parasti vairs nebija latviešu va -
lodā. Runājot par latviešu valo-
du, protams, nevar aizmirst pro-
fesora Lazovska ieinteresētību  
tās izkopšanā, īpaši, paplašinot 
medicīnisko terminoloģiju.

Gribu arī pieminēt nozīmīgus 
saskares punktus ģimeniskā lī -
menī. 1995. gadā manam tēvam 
izveidojās stenokardijas simp-
tomi. Tobrīd koronārās slimī -
bas ārstēšana Latvijā pamatā vēl 
bija tikai medikamentoza. Mans 
tēvs,  datorzinātņu profesors 
Lat vijas Universitātē, bieži tikās 
ar profesoru Lazovski Latvijas 
Zinātnes padomes sēdēs. Tieši 
tur viņš neformālā sarunā ar 
profesoru saņēma iedrošināju -
mu iziet koronāro angioplastiju. 
Šī procedūra tikai nesen bija 
kļuvusi pieejama Stradiņos. Tē -
vam tā izrādījās ļoti veiksmīga 
un, šķiet, izglāba viņa dzīvību, 
ņemot vērā, cik kritiska un cen-
trāla stenoze tika atrasta an  gio-
grammā. Vienu paaudzi tālāk  ‒ 
profesora dēls Juris Lazovskis 
radikāli ietekmēja arī manu 
dzīvi, radot interesi par iespēju 
tālāk izglītoties ASV, Latvijas 
Me  dicīnas akadēmijas avīzītē 
pub licējot paziņojumu par Dr. 
Ainas Galējas stipendijām. Juris 
man arī palīdzēja šo stipendiju 
izmantot un virzīties cauri pro-
cesam, kas ļāva iziet reziden -
tūru Ņujorkā un izveidot ārsta 
karjēru ASV.

Profesors Ilmārs Lazovskis 
bija viens no spilgtākajiem sava 
laika Latvijas inteliģences pa -
raugiem, kas veltīja uzmanību 
ne tikai šauri profesionāliem 
jautājumiem, bet arī tautas kul-
tūrai un dzīves izkopšanai kopu-
mā. Tieši šāda daudzšķautņaina 
darbība dažādās dzīves jomās 
radīja profesora īpašo reputāciju 
un ietekmi, kas turpinās arī ilgi 
pēc viņa aiziešanas.

(Turpināts no 12. lpp.)

Dr. Kaspars Tūters, Dr. Edīte Lazovska, Dr. Ilmārs Lazovskis 
1993. gadā Toronto

Te mēs abi medicīnas speciālisti mēģinām atrisināt mazu 
krizi, bet ne pārāk efektīvi. Trūkst darba rīku, tā toreiz bija 
izplatīta problēma Latvijā // Foto no autora personiskā archīva

Ēriks Niedrītis, LĀZAs valdes loceklis un Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda vadītājs

Atis Bārzdiņš
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LIGITA KOVTUNA Cik droša ir mūsu dzīve digitālajā pasaulē?

Par demokratiju

Sandra Kalniete: “Veselīgas diskusiju vides pa 
stāvēšanā būtiska nozīme ir tradicio nā lajiem 
medijiem – bez profesionālās žur nālistikas sa 
biedrībai nav iespējams sa ņemt patiesas ziņas, 
atpazīt dezinformāciju un gūt izpratni. Tam 
savukārt nepieciešams stabils financējums, un 
tas ES ir jānodroši na. Par to aktīvi iestājas arī 
Latvijas de  putāte Dace Melbārde. Viņa pavi
sam kon krēti runā par pastāvīgu ES mediju 
fondu, kas sargātu žurnālistu neatkarību. Īpa ši 
ap  stākļos, kad tos vajā autoritārie režīmi.”

Britu rakstniekam Oskaram 
Vail dam pieder aforisms: “Pasaulē 
ir tikai viena lieta, kas ir sliktāka 
par situāciju, kuŗā citi tevi aprunā, 
tā ir situācija, kuŗā neviens tevi 
neaprunā.” Šis aforisms man šo -
nedēļ stāv prātā sakarā ar nesen 
publicēto ziņojumu, kuŗā Latvija 
netop aprunāta, un šajā gadījumā 
tā ir laba vēsts. Ziņojuma nosau-
kums ir “Demokratijas stāvoklis 
2021. gadā” ar apakšvirsrakstu 
“Pandēmijas ietekmes pārvarē ša-
na.”  Ziņojumu publicējis Starp -
tautiskais demokratijas un elekto-
rālās palīdzības institūts Stok  hol-
mā,  un tādi tiek publicēti reizi 
gadā, katra gada rezultātus salī-

dzinot ar bazi 1975. gadā.
Attiecībā uz aktuālo pandēmiju, 

ziņojumā konstatēts, ka atseviš -
ķās valstīs zem dezinformācijas 
novēršanas karoga pieņemti liku-
mi, kas ļauj cenzēt leģitīmus žur-
nā listus, kuŗi ziņo faktus par 
pan dēmiju un kuŗus režīms la -
bāk gri bētu paturēt slepenībā. 
Konkrēts piemērs ir Baltkrievija, 
kur valsts diktators Lukašenko 
ilgi apgal voja, ka kovida vīrusu 
var pār varēt, ejot pirtī un kārtīgi 
dzerot degvīnu.  Ikviens, kuŗš 
iepīkstējās pret šo pārliecību, ātri 
vien tapa apklusināts.

Protams, Baltkrievija mūsu 
kontinentā ir bijis rūpju bērns 

jau sen, un Starptautiskā insti-
tūta zi  ņojumā norādīta kā vie -
na no Ei  ropas četrām nepār pro-
tami auto ritārajām valstīm (ko -
pā ar Krie viju, Azerbaidžanu un 
Turciju).

Ir valstis, kuŗas ziņojumā ap -
rakstītas kā atpakaļslīdošas valstis 
demokratijas nozīmē.  Jau sen gan 
Ungārijā, gan Polijā bijuši izteikti 
nedemokratiski režīmi, šogad 
pirmoreiz sarakstam pievienota 
Slovēnija, kur pēdējās vēlēšanas 
bija pirms pāris mēnešiem, un 
ievēlētais vairākums tajās nekavē-
joties sāka vērsties pret mediju 
brīvību un citiem demokratijas 
elementiem.

Fakts, ka Latvija starptautiskajā 
ziņojumā nav minēta vispār, ir 
pozitīvs tāpēc vien, ka eksperti 
mūsu valstī nav atraduši kādas 
problēmas, proti, mums ir nor-
māla demokratija.  

Protams, Latvijā tāpat kā citur 
pasaulē, ir cilvēki, kuŗi arī demo-
kratijas apstākļos allaž ir neap-
mierināti.  Pandēmijas apstākļos 
ir cilvēki, tostarp Saeimas depu-
tāti, kuŗi  apgalvo, ka valsts cen-
tieni pandēmijas kontrolēšanā ir 
nedemokratiski.  (Kāds deputāts 
maskas nēsāšanas prasības pub-
liski salīdzināja ar Otrā pasaules 
kaŗa laika holokaustu.)

Kopš Satversmes sapulces lai-

kiem bijušas diskusijas par to, vai 
demokratiskā valstī pietiek ar par-
lamenta vēlētu prezidentu, vai 
tomēr vajadzīgs tautas vēlēts.  Sa  -
t versmes “tēvi” izšķīrās par pirmo 
variantu. Un labi ka tā. Ņemot 
vērā, ka daži polītiķi ir ļoti po  pu-
lāri par spīti viņu korumpētajai 
un pat noziedzīgajai būtībai, gal -
va sagriežas no domas vien, ka 
tādi tautas vēlēta prezidenta vēlē-
šanās varētu tikt ievēlēti.

Un beidzot piebildīšu, ka šī ga   -
da starptautiskais ziņojums ir se -
viš ķi kritisks attiecībā uz vienu val-
sti, kuŗu ilgstoši ierasts uzskatīt par 
teju vai demokratijas etalonu un 
labāko piemēru.  Tā ir Ame rika.  

KĀRLIS 
STREIPS

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

Novembŗa sākumā Eiropas Par-
lamenta īpašā sēdē tika uz  klau sīts 
Latvijas deputātes San dras Kal-
nietes*  ziņojums par ārvalstu ie -
jaukšanos Eiropas Savienības (ES) 
demokratiskajos procesos, iz -
man tojot dezinformāciju. “Strā-
dājot rokrokā ar daudziem, aptu-
veni simt ekspertiem, nonācām 
pie secinājuma, ka dezinformā-
cija ir tikai aisberga redzamā 
daļa,” secina S. Kalniete. “Satrau-
coši ir tas, ka ne “caurmēra eiro-
pietis”, nedz arī polītikas veidotāji 
un lēmumu pieņēmēji pilnībā 
neapzinās tos draudus, ko rada 
ļaunprātīgas manipulācijas digi-
tālāja telpā.” Tad – kādi ir risi-
nājumi?

S. K.  Pirmām kārtām  ir jāpa-
nāk, ka sociālo tīklu platformas, 
kā facebook, twitter u. c. uzņemas 
atbildību par saturu, kas tajās tiek 
izplatīts, un jābūt caurskatāmībai 
attiecībā uz to, kā dati tiek iegūti, 
glabāti, izplatīti, pārdoti. Un vēl, 
protams, ‒ izglītība. Piemēram, 
statistika skaidri parāda, ka sazvē-
restības teorijām un zinātnē ne -
bal stītiem apgalvojumiem attie-
cībā uz vakcinēšanos visvairāk ir 
“atvērti” cilvēki ar zemāku izglī-
tības līmeni. Tas attiecas uz it vi -
sām ES valstīm, un visām pie šīs 
problēmas ir nopietni jāstrādā. 
Gan jāatzīst arī, ka tieši pandē-
mijas laikā cilvēku medijpratības 
līmenis ir paaugstinājies, jo pa -
augstinājies arī digitālo prasmju 
līmenis. Un tomēr, – lai arī jūtam 
tuvojamies mākslīgā intelekta  
ēru, vēl arvien cilvēka smadzenes 
ir un paliek daudz spēcīgākas...

Izrādās, ka mēs pat neap -
tveram, cik ļoti trausls un ap -
draudēts ir mūsu privātums?

Jā, tūkstošiem privātu uzņē -
mu mu rīcībā ir sakrāts milzīgs 
daudzums, pēc aptuvenām aplē-
sēm, ap 10 tūkstošiem  infor mā-
cijas vienību par katru cilvēku, kas 
iezīmē viņa personību, tostarp 
interešu loku, veselības un emo-
cionālo stāvokli, utt. Tas ir mate-
riāls, ar kuŗu, izmantojot precīzi 
izstrādātus algoritmus, var mani-
pulēt. Kamēr tas notiek vien uz -
ņēmumu peļņas gūšanas nolū -
kos, teiksim, mērķtiecīgi piedā-
vājot kādus komercpakalpoju-
mus (tūrisma galamērķus, piemē-
ram), tas ir viens, bet, ja tā ir 

nelegāli iegūta informācija, kā 
veselības dati, dati par kredītkar-
tēm u. c., ja tie nonāk ļaunprātīgu 
personu rīcībā, sekas var būt ļoti 
nopietnas. Mana pārliecība – datu 
drošības jautājumiem līdz šim 
pievērsts daudz par maz uzma-
nības tieši no likumdevēja puses. 
Un mums ir daudz par maz zinā-
šanu, kā funkcionē datu tirgus. 

Nākamgad arī Latvijā kārtē -
jās vēlēšanas un, acīm redzot, 
jābūt gataviem tiešiem apdrau-
dējumiem?

Minētie sociālo platformu tu -
rētāji īstenībā nav ieinteresēti, lai 
to lietotāju jeb sabiedrības vidē 
valdītu saskanīgs noskaņojums – 
uzturot nemitīgu pretstāvi, var 
labāk nopelnīt! Pavasarī tika pub-
licēts Eiropas Savienības ārējās 
darbības dienesta pārskata ziņo-
jums par periodu no 2020. gada 
decembŗa līdz 2021. gada aprīlim, 
kur parādīts, ka, pārbaudot 56% 
maldinoša satura ziņu ES valo -
dās, nav sekojusi nekāda rīcība. 
Turklāt dezinformācijai, naida 
runai un vispār negātīvai infor-
mācijai ir daudz lielāks izplatī-
šanās ātrums nekā pozitīvajai. 

Te risinājums ir “ātrās reaģē-
šanas sistēma” – kopīgs daudzu 
speciālistu darbs, lai radītu sistē-
mu ar parametriem, pēc kuŗiem 
atpazīstami apdraudējumi, to -
starp viltus profili jeb viltus perso-
nas, financējuma avoti u. c. Pie-
mē ram, trešās valsts financējums 
no vienas ES valsts var nonākt  

citā caur viltus kompanijām, fon -
diem, personām. 

Krievija un Ķīna jau iegul dī-
jusi simtus miljonu, lai iejauktos 
demokratiskajos procesos des-
mitos valstu. ES tikai gatavojas. 
Kāpēc tik gausi? 

 Redziet, ir ļoti viegli pieņemt 
lēmumus diktātūras režīmā – 
“pateicu – izpildiet!” Demokra-
tiskā sistēmā ir jāiziet sarežģīts 
saskaņošanas process, ikvienam 
ierobežojumam vai aizliegumam 
ir jābūt saskaņā ar tām vērtībām, 

uz kuŗām balstās demokratiska 
sabiedrība, un tās nedrīkst tapt 
pārkāptas ne attiecībā uz indivi-
du, ne sabiedrību kopumā. Kā 
ierobežot acīmredzamu ļaun-
prāti, ja viņš turklāt ļoti labi 
pārzina, kādas brīvības mums ir, 
kāda ir valsts jurisdikcija utt.?!

Debatēs pēc jūsu ziņojuma 
runāja arī galēji kreiso pārstāve 
no Īrijas – laikam grūti ar vi -
ņiem saskaņot viedokļus?

Kā gan citādi, jo kreiso ideo-
loģija un darbība balstās uz no -
liegumu, pat citkārt acīmredza-
mās lietās... 

Kuŗas valstis, jūsuprāt, vis-
veiks mīgāk tiek galā ar dezin-
formāciju?

Austrālija. Šai valstī ir ieviests 
nacionālā lobisma reģistrs, kuŗā 
ietverti visi lobisti un kas ļoti 
skaidri parāda, tieši no kuŗienes 
nāk spiediens un arī nauda. Un 
vēl Austrālija panāca, ka plat for-
mām  facebook, twitter, instagram 

u. c. – jāmaksā zināmas nodevas 
par žurnālistu rakstu pārpubli cē-
šanu. Tas ir izcils panākums! Tur-
klāt dod iespēju izdzīvot profe -
sio nālajai žurnālistikai. Eiropas 
Savienībā minēšu Vāciju,  Fran-
ciju, Somiju, Zviedriju, Taivānu, 
kur arī ieviesti zināmi ierobežo-
jumi. Saprotams, pret  to ļoti cīnās 
platformu turētāji, īpaši pēc tam, 
kad ES un ASV panāca principiā-
lu vienošanos, kas tām uzliek par 
pienākumu zināmus regulēju -
mus ievērot. 

Un vēl – veselīgas diskusiju 
vides pastāvēšanā būtiska nozī  -
me ir tradicionālajiem medijiem – 
bez profesionālās žurnālistikas 
sabiedrībai nav iespējams saņemt 
patiesas ziņas, atpazīt dezinfor-
māciju un gūt izpratni. Tam sa -
vukārt nepieciešams stabils finan-
cējums, un tas ES ir jānodrošina. 
Par to aktīvi iestājas arī Latvijas 
deputāte Dace Melbārde. Viņa 
pavisam konkrēti runā par pa -
stāvīgu ES mediju fondu, kas sar-
gātu žurnālistu neatkarību. Īpaši 
apstākļos, kad tos vajā autoritārie 
režīmi. 

Savā ziņojumā jūs minējāt arī 
valstu diasporu lomu, gan, 
acīmredzot, vairāk domājot par 
to, kā tās savā labā mēģina iz -
mantot autoritārie režīmi. Taču 
vai Latvijas valstij, īstenojot 
mūsu sarunas sākumā minēto 
izglītošanas uzdevumu, nevaja-
dzētu arī latviešu diasporas 
skolu – un ne tikai!  ‒ vidē 
pievērst medijpratībai lielāku 
uzmanību?

Noteikti! Arī mūsu tautieši dzī-
vo dažādās zemēs pasaulē, gan 
demokratiskās, gan “kontrolētas 
demokratijas” valstīs. Un tajās 
me  dijpratība ir īpaši svarīga, lai 
atšķirtu graudus no sēnalām. Ne -
demokratiskās valstīs oficiālie 
mediji nodarbojas ar propagan-
du, kas bieži ir  dezinformācija, 
kas īstenībā ir pamats, lai režīms 
vispār varētu eksistēt. Autoritārās 
valstis kontrolē stratēģiskus uzņē-
mumus, kas tiek izmantoti kā 
ģeopolitiski instrumenti pret ES, 
šo uzņēmumu vadībā nereti tiek 
iecelti bijušie ES valstu politiķi.  
Piemēri? Bijušais Vācijas kanclers 
Gerhards Šrēders un bijušais So -
mijas premjērministrs Pāvo Li -
po nens pievienojušies Krievijas 
Gaz  prom, bijusī Austrijas ārlietu 
ministre Kārina Kneisla iecelta 
par Rosņeftj valdes locekli, bet 
bijušais Francijas premjērministrs 
Fransuā Fijons it Zarubezhneft 
valdes loceklis...

*Sandra Kalniete Eiroparla-
men tā pārstāv ETP jeb Eiropas 
tautas partijas grupu. Pēc Vote 
WatchEurope reitinga datiem, ir 
viena no 100 EP ietekmīgākajiem 
deputātiem.               
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T R I M DA S  P E R S O N Ī B U  PA Š P O R T R E T I

Esmu no laika gala bijis sa -
biedriski ievirzītas dabas cilvēks, 
kaut nekad nevarētu sevi skaitīt 
par sabiedrisku darbinieku. Tā 
iznācis, ka lielāku lomu nekā es 
pats, manā dzīvē spēlējuši draugi, 
bez kuŗiem nekad neesmu varē-
jis iztikt un kuŗiem mēdzis pa -
kļauties, aktīvitātes alkdams. Tas 
sācies jau Smiltenes vidusskolas 
laikā, kad draugs Alfonss Fran-
cis, kas bija pulka mērķtiecīgāks 
nekā es pats, mani piesaistīja 
sko lēnu literātūras pulciņam un 
tā izdotajam žurnālam. To vaja-
dzēja piepildīt rakstiem, dzejo-
ļiem un stāstiem, un tā sākās 
interese par literātūru jo īpaši 
dzeju, kas ar lielākiem vai mazā-
kiem pārtaukumiem turpinā ju-
sies turpat 40 gadu. 

Kāršu spēli, kuŗai draugu dēļ 
biju padevies pēdējos divi vidus-
skolas gados, arvien vairāk sāka 
aizstāt mēģinājumi rakstos un 
dzejā, literāras pārrunas, lasīša-
na, žurnāla taisīšana un piedalī-
šanās skolas literārajos sarīko ju-
mos. Kad sākām abi ar Franci 
studēt Rīgā, 1924. gada rudenī, 
mūsu raksti jau apciemoja re  - 
d ak cijas un pa kādam dzejolim 
tika arī iespiests. Apvāršņi papla-
šinājās, jo iznāca iepazīties ar ci -
tiem tādiem pašiem iesācējiem 
un beidzot iekļauties māksli-
nieku un rakstnieku biedrībā 
“Zaļā Vārna”, kuŗas žurnāls un 
tāpat pašu draugu pulka izdo -
tais žurnāls Jauno Lira paņēma 
daudz laika, piepūles un rosmes 
un piedevām deva arī jaunas 
pazīšanās un draugu pulku. Šī 
mūžīgā aktīvitāte spārnoja, un 
pirmajā Rīgas posmā divdesmi-
to gadu otrajā pusē dzeju ādere 
atraisījās tā, ka katru dienu ra -
dās klāt jauni darbi. Bet pietrūka 
laika tos izsijāt, izvērtēt un sākt 
nopietnāk  kopt savas spējas un 
izstrādāt paša rokrakstu tā, lai 
tas kļūtu bagātīgāks un oriģi-
nālāks. Varēju tikai ar lielu cieņu 
noskatīties, kā dzejas novadā 
strādāja Čaks, Medenis, Jānis 
Plaudis, Pēteris Aigars, Atspulgs 
un citi, neizlaizdami nevienu 
die nu, kad nebūtu lasījuši, tul-
kojuši  rakstījuši, tiekdamies ar -
vien pēc lielākas pilnības un jau-
niem individuālitātes apvārš-
ņiem.

Viņi dzīvoja dzejai un savā 
ziņā bija tās apsēsti, bet es un tā -
pat arī Francis, Leonīds Breikšs 
un vēl daži jaunie jūdzāmies 
iekšā visādās citās aktīvitātēs. 
Draugu ievilkts, dziedāju koŗos, 
iestājos polītisko partiju akadē-
miskajās kopās, biedrībās un 
pul ciņos, kaut polītika pati par 
sevi mani nekad nav saistījusi. 
Nekā prātīga šajās kopās arī ne -
paveicu un izmētājies pa Berga 
partijas, Zemnieku savienības 
un pat Nacionālā kluba akadē-
miskajām sekcijām un sadzēris 
ar to vadītājiem, redzēju, ka 
es  mu tikai liekacis, un biju prie-
cīgs, kad beidzot tiku vaļā, kad 
arī Francis, kas šo lietu ņēma ļoti 
nopietni, ieteica pārsviesties uz 
Bļodnieka partijas jaunatnes sek-
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ciju, kur jau pāris reizes bijām 
viesojušies un iedraudzējušies  
ar tās vadītājiem. Ja nepienāktu 
15. maija pārvērtības, droši vien 
mēs tur būtu aizstūrējuši. 

Man patiesībā pietika ar “Za-
ļās Vārnas” plaši izvērsto dar bī-
bu, jo tad jau biju valdē un biju 
izvirzījies par jampampu un 
rakstnieku parāžu organizētāju. 
Tie bija neaizmirstami laiki, kad 
sā  kumā vēl biedrībā bija apvie-
no ti rakstnieki no sienas līdz  
sienai un nešķirojās pa partijām   
un pārliecībām. Bija tikai viena 
fronte – vairāk dzīves dzejā un 
dzejas dzīvē, ko tad arī lūkojām 
īstenot ar savām grāmatām un 
izdevumiem, paši piemaksāda-
mi, lūkodami līdzekļus mobili -
zēt ar rakstnieku vakariem visās 
ma  lās un slavenajiem jampam-
piem, kur apvienojām saviesīgo 
dzīvi ar pašu jaunāko autoru 
parādēm. Bet speciāli trokšņa 
celšanai un dzīves uzpurināšanai 
domātā literātūra un īpaši dzejā 
tautā, resp.  Dzīvē tā nemaz neie-
gāja, kā cerējām, un līdzekļu lie-
lākām lietām allaž pietrūka. To -
mēr tie bija svētki, kad iznāca 
zaļvārniešu grāmatas vai labi 
padevās kāds izbrauciens. Ar lai-
ku tomēr sākās diferencēšanās. 
Tās sekmēja polītisko partiju ie -
tekme un grupēšanās ap tām un 
arī pašu jauno autoru izkūņo-
šanās un aiziešana algotos dar-
bos vis vairāk avīžu redakcijās.  

Pēteris Ķikuts un Jānis Plaudis 
vairs negribēja uzstāties kopā    
ar Leo nīdu Breikšu, kas kļuva 
pērkoņ krustietis un bez tam rak-
stnieku parādes izglītības mi -
nistrs Atis Ķeniņš padarīja par 
valsts pasā kumu. Kodols “Zaļajā 
Vārnā” to  mēr vēl turējās, bet 
1932./1933. gada posmā kulmi-
nācija jau bija pāri.    

Bija jāsāk domāt par studiju 
pabeigšanu, un tikai tad atskārtu 
ka, draugu pierunāts, esmu no -
nācis nepareizā fakultātē – taut-
saimniekos. Bet tā kā strādāju 
jau kopš 1926. gada pasta un 
telegrafa departamenta saimnie-

cības pārvaldē un vēlāk pasta 
krājkasē, domāju, ka fakultātes 
beigšana pakalpos ierēdņa kar-
jērai un tā piespiedos studijas 
pabeigt, iesniedzot diplomdar -
bu par radiofona saimniecību 
1932. gada rudenī prof. E. Šīro-
nam. Biju kļuvis graduēts taut-
saimnieks, bet šajā otrajā savas 
dzīves un speciālitātes novadā 
praktiski maz ko paguvu darīt. 
Iegūtā zināšanu bagāža vēlāk 
palīdzēja vienīgi žurnālista dar-
bā, tādas trešajā novadā, uzņe-
moties saimnieciskās nozares 
pār ziņu Rīta redakcijā un vēlāk 
trimdā Laikā.

Ja sarēķina žurnālistikai veltī -
to laiku, sanāk atkal savi 30 gadi. 
Profesionāli šajā arodā ielauzī-
ties sāku, Arvīda Klāvsona un 
Kārļa Rabāca aicināts. Rīta re  - 
d akcijā 1936. gada beigās, un no 
tā laika ar maziem pārtrau ku-
miem esmu turpinājis šo inte-
resanto, bet arī absolūtu nodo-
šanos prasošo profesiju līdz pat 
šim laikam. Nācies atzīt, ka avīž-
niecība un dzeja nemaz tik labi 
nesadzīvo, kā no malas varētu 
likties, un līdz ko esmu nopiet-
nāk pievērsies avīzes ierindas 
darbam, tā literātūra un dzeja 
atvirzījusies otrā plāksnē, lai ne -
teiktu vairāk. Avīzē pat grūti sa -
vienot feļetonista un ievadnieka 
pienākumus, un laba reportāža 
lāga nesakļaujas ar polītiskiem 
komentāriem. Viens žanrs otru 
gluži vienkārši sit ārā no slie-
dēm, jo katram sava īpata spe-
cifika. Un tā kā mūsu samērā 
šaurajās redakcijās iznācis dar-
boties vai visos žurnālistikas no -
vados, varu teikt, ka esmu ie -
guvis gan vispusīgumu, bet ne 
pamatīgumu. Iznācis tāpat kā 
dzejā vai tautsaimniecībā, un 
tāpēc savu pašportretu iedomā-
jos trīsplākšņainu, kur neviena 
kontūra izteiktāk neiezīmējas. 
Kaut ko grozīt ir par vēlu un 
jāpietiek ar to, kā iznācis. Acīm-
redzot neesmu bijis apsēsts ne -
vienā no savas mūža darbošanās 
trim lielajiem novadiem, kā jau 
cilvēks, kas tanīs monācis, citu 
pamudināts un pierunāts, pats 
sevi pa īstam vēl neatradis. Vie-
nīgais gandarījums tad tāds, ka 

esi bijis brīvs no apsēstības, un, 
ja būtu izdevība, varētu savus 
spē kus izmēģināt vēl kādā no -
vadā. Viens no tādiem varēja būt 
lauk saimniecība, kā to konsta tē-
ju vācu okupācijas laikā, vieso-
damies laukos pie mātes un no -
strādādams tur pāris nedēļas. 
Bet kaimiņi ieteica nesākt, lai 
nebūtu jākļūst vēlāk par kolchoz-
nieku, kaut man pašam toreiz 
nekas nebūtu bijis pretī strādāt 
tikai sava prieka pēc un apmie-
rināties ar minimālāko. Būtu 
bijis tikai dabiski, ja bijušais cūk-
gans, pa pilsētu un trim gara 
dzīves novadiem izmētājies, at -
kal atgriežas dzimtās puses lau-
kos un pieķeras zemes darbam, 
no kā reiz bēdzis, dzīves brīnu-
mus tvarstīdams un neapjēg-
dams, ka lielākie noris tur, kur 
cilvēks iet cīņā ar dabu, lai varē -
tu turpināt savu cilti un tautas 
gājumu. Tur, kur tam jaunības 
draugi un radi, kur visdziļāk 
laistas saknes. No Rīgas to bija 
viegli sasniegt un divi krusttēvi, 
kas bija beigās palikuši bez pēc-
niekiem, piedāvāja savas saim-
niecības, bet nebiju toreiz vēl no -
briedis tādām pārmaiņām ne 
pats, ne arī ģimenes dzīvei, kuŗas 
pirmais mēģinājums, balstoties 
tika uz draugu padomiem un 
drošinājumiem, izrādījās nesek-
mīgs. Vēl vajadzēja paiet kādiem 
10 gadiem, lai arī šis jautājums 
nokārtojās it kā pats no sevis. 

Atskatoties uz pagājušo, varu 
vienīgi apbrīnot tos, kam laimē-
jies jau sākumā nostāties uz pa -
reizā ceļa. Man tas bijis sarež ģīts 
process un varbūt tāpēc palicis 
bez īsta piepildījuma. Bet var jau 
būt, ka manā gadījumā piepil-
dījums bijusi pati dzīvošana mū -
žīgā cīņā par labošanos un pa -
reizo ceļu. Un mūsu apstākļos 
arī tas nav varējis būt pilnīgi 
brīvs, kā, piemēram, Sartram vai 
Eliotam, kam bija un ir savi pa -
šu izdevumi. Tādi mēģināti 
daudzkārt, bet arvien nesekmī -
gi, kā piem., Zaļās Vārnas izde-
vumi vai Viļa Veldres  literārā 
avī zīte. Tomēr, liekas, neviens, 
kam vien bija patiesas spējas un 
darba griba, bez savas izpausmes 
nepalika, ja arī tā raisījās vēlāk. 
Avīžniekiem pietika avīžu un 
rakstniekiem apgādu un tāpat 
lasītāju. Tajā ziņā pat relātīvi pār-
spējām lielās tautas. Arī Vilis 
Veldre savai brāzmainajai pro-
dukcijai guva cienīgu noietu un 
avīzes, kas bija pieradušas ie -
spiest romānus, tos dzina rokā  
ar neatlaidīgu nepacietību. Labu 
dzejoļu, drāmu un romānu allaž 
pietrūka. Tāpat labu avīžnieku. 
Ja kas palika nepiepildīts, tad 
vai nīgi bija spēki ārpus mums 
pašiem. Liktenīgā parādība, ka 
rakstu ļaudis nāve mēdza agri 
aizsaukt Aizsaulē. Bet nevar 
teikt, ka tamdēļ palika tukšas 
vietas. Medeņa, Čaka un Ādam-
sona tradicijas turpina un papla-
šina jaunie un dzīvo arī tas, ko 
pa  guva atstāt Veldre, Cedriņš, 
At  spulgs, Breikšs.

        

Latviešu Centrālās Komitejas Informācijas birojs Vācijā. No 
labās Ēriks Raisters, Miķelis Kaltmanis, Arvīds Klāvsons un 
Jēkabs Rasmanis
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Jaunākā informācija sociālajos tīklos:
www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com/briva_latvija

Mājaslapa: 

www.brivalatvija.lv

Krustvārdu mīklas (Nr.45) 
atrisinājums

 7. Turbāni. 8. Rundāle. 10. 
Metropole. 13. Stagars. 15. Seks-
tas. 17. Rombs. 19. Amatieris. 
20. Ekspertes. 22. Spēle. 23. 
Strikts. 26. Kinšasa. 29. Kara-
bīnes. 30. Atlanta. 31. Ciemupe. 
32. Kalgari. 33. Saiga. 34. Saime.

Vertikāli: 1. Karteča. 2. Stilets. 
3. Metronoms. 4. Paroles. 5. Stā-
stīt. 7. Triks. 9. Eposs. 11. Marti-
nika. 12. Skeletons. 14. Tramdīt. 
16. Aspekts. 17. Raits. 18. Sakse. 
21. Gēteborga. 23. Spika. 24. 
Rudulis. 25. Skataka. 26. Kreicis. 
27. Aizpute. 28. Agave.

Līmeniski. 3. Sēta. 8. Rotāju-
mu kopums architektūrā. 10. 
Ka   manas braukšanai ar suņiem 
vai briežiem. 12. Apdzīvota vieta 
Cēsu novadā. 14. Senegālas gal-
vaspilsēta. 15. Sporta spēle. 16. 
Lībijas galvaspilsēta. 19. Bikla. 
21. Viengadīgs Austrumindijas 
un Afrikas augs, kuŗa sēklas sa -
tur treknu eļļu. 22. Piena pro-
dukts. 23. Franču matēmatiķis 

(1601-1665). 29. Novada centrs 
Latvijā. 30. Vienkāršie mecha-
nismi. 31. Ietiepīgi cilvēki. 32. 
Stāva nogāze. 34. Ūdens trans-
porta līdzeklis. 35. Grafiskas 
zīmes mūzikas skaņu apzīmē-
šanai. 37. Baznīcas padome. 38. 
Motīvs cilvēka apzinīgai rīcībai. 
39. Līdzīgs, atbilstošs.

Stateniski. 1. Atalgojums par 
izdarīto pakalpojumu. 2. Valsts 

Arabijas pussalā. 4. Kaŗaspēka 
izcelšanās ienaidnieka territorijā. 
5. H. Ibsena luga. 6. Nomāt. 7. 
Dzega. 9. Zāļu stepes Dienvid-
amerikā. 11. Aizjūga piederums. 
13. Elpošanas sistēmas slimība. 
17. Jaunkareivji (novec.). 18. Ap -
gaismojuma ierīce. 20. Vidus āzi-
jas tautu dziesminieks. 21. Au -
dums. 24. Ekvadoras naudas 
vienība. 25. Karpu dzimtas zivs. 
26. Tēls J. Raiņa lugā “Zelta 
zirgs’’. 27. Liels, masīvs dzīvnieks. 
28. Strinkšķināmais mūzikas 
instruments. 33. Potēt ar pum-
puru. 34. Augstākais feodālis 
Francijā, Anglijā. 35. Inertā gāze. 
36. Ar dūmiem un kvēpiem 
sajaukta bieza migla.

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības valde gatavojas sēdei, kas 
ik gadu tradicionāli notiek Rīgā 
klātienē, bet jau otro reizi kovida 
pandēmijas izraisīto ierobežo ju-
mu dēļ notiks attālināti šī ga  da 
5. un 6. decembrī.

Svētdiena, 5. decembris, pare-
dzēta kā atklāta informātīva sē -
des diena tautiešiem visā pa  sau-
lē, savukārt pirmdien, 6. de  cem-
brī, plānota sēde valdei kopā ar 
sadarbības partneriem.

“Jā, diemžēl atkal esam spiesti 
sanākt kopā attālināti Zoom 
platformā,” saka Kristīne Saulīte, 
PBLA priekšsēde, kurai apvie-
nības statūti uzliek par pienā ku-
mu sasaukt sēdi reizi gadā. “Kaut 
arī visi esam noguruši no attāli-
nātajām sēdēm, pandēmija diktē 
savus noteikumus – sanāksim 
attālināti, bet plānojam tikšanos 
tā, lai pirmā diena būtu infor-
mātīva un iedvesmojoša visai 
sabiedrībai, bet otrā diena veltī -
ta iekšējām lietām un kopējiem 
projektiem ar sadarbības part-
neriem,” uzsver priekšsēde.

Pirmajā dienā pēc informā -
tīva ziņojuma par PBLA darbību 
plānota diskusija par diasporas 
gatavošanos un iesaisti gaidā-
majās 14. Saeimas vēlēšanās, 
kuŗā piedalīsies Centrālās vēlē-
šanu komisijas priekšsēde Kris-
tīne Bērziņa, neatkarīgā žurnā-
liste Inga Spriņģe, Ārlietu mi -
nistrijas konsulārā departamen-
ta direktore Agnese Saliņa. Sa -
runu vadīs žurnāliste Arta Sku -

ja. Tāpat pirmajā dienā notiks 
diskusija par Dziesmu svētku 
tradicijas uzturēšanu ārpus Lat-
vijas – gaidāmajiem Vispārējiem 
latviešu dziesmu svētkiem ASV, 
kultūras dienām Vācijā un lat-
viešu kultūras tradiciju uzturē-
šanu pasaulē. Piedalīsies Latvijas 
Nacionālā kultūras centra direk-
tore Signe Pujāte un diasporas 
svētku rīkotāji pasaulē. Sarunu 
vadīs Eva Johansone, LTV Kul-
tūras ziņu žurnāliste.

Abas diskusijas būs skatāmas 
visā pasaulē PBLA Facebook 
lapā un PBLA interneta vietnē 
www.pbla.lv. Ap pulksten 17:45 
svētdien plānots  grupas “Ra  hu 
the Fool” mūzikālais priekš ne-
sums.

Sēdes otrā diena, pirmdiena     
6. decembris, būs veltīta PBLA 
sadarbībai ar dažādām Latvijas 
valdības iestādēm un minist ri-
jām, kā arī apvienības iekšējiem 
jautājumiem – budžetam, sta-
tūtiem un nākotnes plāniem. 
Sēdē piedalīsies Ārlietu minis - 
t rijas parlamentārā sekretāre 
Zanda Kalniņa Lukaševica un 
Diasporas vēstniece Elita Gave -
le, kā arī PBLA dalīborganizā-
ciju vadītāji. Plānota diskusija 
par valsts atbalstu diasporai, 
kuŗā piedalīsies Ārlietu minis-
trijas, Kultūras ministrijas, Izglī-
tī bas un zinātnes ministrijas, kā 
arī Sabiedrības integrācijas fon-
da un Latviešu Valodas aģentūras 
pārstāvji. 

PBLA gatavojas 
gadskārtējai valdes sēdei

4. decembrī Rīgā norisinā-
sies viens no nozīmīgākajiem 
ekonomikas forumiem Latvijā – 
Pasaules latviešu ekonomikas 
un innovāciju forums (PLEIF), 
kas šogad būs veltīts Rīgas iz -
augsmes iespējām un pilsētas 
starptautiskajai konkurēt spē-
jai. 

Septītais gadskārtējais forums 
norisināsies attālināti. Tā tēma 
būs Rīgas pilsētas attīstības plāni 
un iespējamā diasporas iesaiste. 
Pasākums   būs dalīts trīs tema-
tiskajās daļās – uzņēmējdarbība 
un investīcijas, darbaspēks, ne -
kustamais īpašums. Katru no 
da  ļām ievadīs trīs ekspertu pre-
zentācijas par uzņēmējdarbības 
attīstīšanu Rīgā un Rīgas poten-
ciālu, kam sekos diskusijas.

“Ar šī gada konferenci vēla-
mies uzsvērt, ka ikviena krize 

Rīgā norisināsies septītais Pasaules latviešu 
ekonomikas un innovāciju forums

paver jaunas iespējas un mudina 
mūs attīstīties un pielāgoties. Rī -
gai kā internacionālai   pilsētai 
un Baltijas valstu centram ir ne -
skaitāmas priekšrocības un jau 
esošie nākotnes plāni, kas Rīgu 
iezīmē kā starptautiski konku-
rēt spējīgu un dinamisku pilsē - 
tu un ekonomiskās izaugsmes 
cent ru. Konferences dalībnieki – 
ārvalstu   uzņēmēji un vietējie 
eksperti dalīsies ar savu pozitīvo 
pieredzi Rīgā un par to, ko Rīga 
spēj piedāvāt pasaules līmeņa 
uzņē mējiem, investoriem un ta -
lantiem,” stāsta PBLA priekšsēde 
Kristīne Saulīte. 

Konferenci atklās Valsts prezi-
dents Egils Levits. Uzrunas teiks 
Rīgas galva Mārtiņš Staķis un 
domnīcas “Certus” pētnieks Dau-
nis Auers. Konferences pro gram-
mā piedalīsies valsts un pašval-

dības iestāžu pārstāvji, kā arī 
starptautisku uzņēmumu pār-
stāvji – Ādams Fullers (Bregal 
Sa  gemount, investors Latvijas uz -
ņēmumā Printful), Džons Mar-
tins Tallijs (MikroTik), Aļesja 
Kirčenko (ABSL Latvia / SEB 
SSC), Agnis Driksna (Rail Bal
tica) un citi vadošie eksperti un 
valsts un pašvaldību pārstāv-
ji. (https://www.pleif.lv/agenda/)

PLEIF mērķis ir veicināt Lat-
vijas ekonomisko izaugsmi, stip-
ri not sadarbību starp dažādās 
uzņēmējdarbības nozarēs strā-
dājošiem profesionāļiem Latvijā 
un pasaulē, veicināt innovāciju, 
finanču un zināšanu kapitāla 
piesaisti Latvijai, kā arī stiprināt 
ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu 
piederību Latvijai.

PLEIF-2021 norisināsies at -
tālināti un būs vērojams foru-

ma interneta vietnē www.pleif.lv.  
Foruma darba valoda būs angļu 
ar tulkojumu latviešu valodā.

Sīkāka informācija par foru-
mu un reģistrēšanās - foruma 
mājaslapā www.pleif.lv.

Pasaules latviešu ekonomikas 

un innovāciju forumu organizē 
Pa  saules Brīvo latviešu apvienība 
un Latvijas Republikas Ārlietu 
mi  nistrija sadarbībā ar ERDA un 
Amerikas Tirdzniecības Palātu 
Latvijā. 

RAITS EGLĪTIS



LAIKS 172021. gada 4. decembris – 10. decembris

S P O R T S

PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

(Turpināts  20. lpp.)

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

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

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

lūdz atsaukties Valdi Kalniņu, kura īpašumā ir 
lauksaimniecības zeme “Valdainas”,

4.25 ha, Engures novada Smārdes pagastā, 
starp Tukuma lidlauku un Ozolpili.

Lūdzam rakstīt e-pastu uz
roberts.misurovs@schwenk.lv vai

zvanīt uzņēmuma birojam, tel. +371 67033400, 
vai arī, ja pēc darba laika (GMT+2h),

tad uz mob. tel. +371 26113483.

BŪVMATERIĀLU RAŽOTĀJS
LATVIJA

Basketbolisti iztur 
pārbaudījumu 

Serbijā
Latvijas vīriešu basketbola iz -

lase sākusi 2023. gada Pasaules 
kausa kvalifikācijas pamattur-
nīru, un jau pirmajā spēlē bija 
grupas turnīrā nopietnākais pār-
baudījums – spēle izbraukumā 
pret 2016. gada olimpisko spēļu 
un 2014. gada Pasaules kausa 
finālisti Serbiju. Latvijas valsts-
vienība ir ielozēta vienā grupā ar 
Beļģiju, kam pirms astoņiem 
gadiem Eiropas čempionātā tika 
zaudēts, priekškvalifikāciju pār-
va rējušo Slovakiju, kā arī vienu 
no spēcīgākajām Eiropas izlasēm 
Serbiju. Kvalifikācijas nākamajā 

TRIMDADIMD BOOKS
Interesantas, lietotas grāmatas latviešu valodā,

Literātūra, vēsture, folklora un vēl!
LŪDZU, APMEKLĒJIET MANU INTERNETA  KATALOGU!

Trimdadimdbooks.com
Jānis Kļaviņš, Hamilton, Ontario Canada

Telefons: 1-905-545-9237
e-pasts: info@trimdadimd.com

kārtā iekļūs trīs labākās koman-
das. Pavasarī par jauno Latvijas 
basketbola izlases galveno tre-
neri kļuva pieredzējušais italiešu 
speciālists Luka Banki. Viņa va -
dībā Latvijas basketbolisti au -
gustā veiksmīgi aizvadīja pirmo 
pārbaudījumu – Pasaules kausa 
priekškvalifikācijas turnīru, kuŗā 
pa divām reizēm pārliecinoši tika 
pieveiktas Rumānijas un Balt-
krievijas izlases. Tomēr pirmais 
nopietnais izaicinājums ir tagad 
– kvalifikācijas pamatsacensībās.

Latvijas vienības galvenais tre-
 neris Luka Banki uz šo sabrau-
kumu uzaicināja 15 spēlētājus. 
Ierindā ir arī potenciālie šī mo -
deļa līderi Anžejs Pasečņiks, 
Rodions Kurucs, Dairis Bertāns, 
Rihards Lomažs. No iepriekš 
izsludinātā kandidātu saraksta 
izlasei talkā nedosies Mārtiņš 
Meiers un Artūrs Strautiņš, kuŗu 
vietā treneŗu korpuss izsauca 
Kasparu Bērziņu un Mārtiņu 
Laksu. Savukārt no kandidātu 

saraksta līdzi uz Belgradu ne -
devās Artūrs Žagars, Toms Lei-
manis un Mārcis Šteinbergs. Pa -
saules kausa pamatturnīru sa -
sniegs četru grupu trīs spēcīgā-
kās izlases. Kopumā no Eiropas 
zonas Pasaules kausam kvali fi-
cēsies 12 valstsvienības. Pasaules 
kausa finālturnīrs 2023. gada 
septembrī notiks Japānā, Indo-
nēzijā un Filipīnās.

Kad 100 punktu
par maz...

Serbija – Latvija 101:100. 
Latvijas vīriešu basketbola izlase 
Belgradā 2023. gada Pasaules 
kausa kvalifikācijas pirmajā 
spēlē ar rezultātu 100:101 (33:28, 
23:24, 19:25, 25:24) zaudēja Ser-
bijas basketbolistiem. Latvijas iz -
lases starta piecniekā bija Ro -
dions Kurucs, Dairis Bertāns, 
Klāvs Čavars, Andrejs Gražulis 
un Kristers Zoriks. Uzvaru ser-
biem nodrošināja Marko Jago-

diča-Kuridža precīzais soda me -
tiens divas sekundes pirms pa -
matlaika beigām. Latvijas izlases 
rindās rezultatīvākais ar 33 punk-

tiem bija Rihards Lomažs, pa 17 
punktiem guva Dairis Bertāns 
un Andrejs Gražulis, bet 14 
punktus un piecas rezultātīvas 
piespēles pievienoja Kristers 
Zoriks. Serbijas valstsvienībā 21 
punktu guva un deviņas re  zul-
tātīvas piespēles atdeva Milošs 
Teodosičs.

Latvijas komanda ar augstu 
precizitāti izpildīja tālmetienus, 
taču vēl precīzāki bija pretinieki 
(16/34 no jeb 47,1% pret 10 no 
20 jeb 50%).

Cenšas apturēt Latvijas izlas-
es spēlētāju...
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(Turpināts no 5. lpp.)

Kuldīgā atrodas tēlnieces Lī -
vijas Rezevskas veidotā Lidas 
Rubenes skulptūra, ko māk-
sliniece 1991. gadā radīja kā 
savu diplomdarbu absolvējot 
Latvijas Mākslas akadēmiju

Labdien, cien. Laika redak-
cija! Mani sauc Renita Kaizere, 
un esmu atbraukusi no Rīgas 
pie meitas Amerikā. Man jau ir 
92 gadi,  un šo e-pastu man 
palīdz rakstīt mazmeita. Rīgā 
paliku viena,  un gadi krājās, un 
gribējās, lai blakus būtu kāds  
savējais cilvēks. Man no latviešu 
draudzes atnes laikrastu Laiks, 
kuŗu es ļoti priecājos lasīt, jo es 
uzzinu arī, kas notiek Latvijā, 
par latviešu kultūras darbi-
niekiem, ārstiem u. c. Laiks 
bieži vien pastāsta par vēstu-
riskiem notikumiem un par 
cilvēkiem, kuŗi kādreiz bijuši 
mūsu vidū. Liels paldies, jo 
padomju laikā daudz kas tika 
slēpts no iedzīvotājiem, lai 
“izsistu” no mūsu atmiņas.

Gribu izteikt pateicību re -
dakcijai un sevišķi Daigai 
Mazvērsītei par sirsnīgo stāstu 
par komponistu Arvīdu Ži -
linski, kuŗā viņa piemin vijol-

nieci Lidu Rubeni. Viņas vārdu 
pirmoreiz dzirdu pēc neatka-
rības iegūšanas Laikā, šeit,  
ASV. Vēlos arī pastāstīt,  kā es 
neklātienē ar viņu iepazinos 
padomju režīma laikā.

1944. gadā, krieviem ienākot 
Latvijā, Rīgā, pēc kaŗa beigām, 
viņi ar steigu sāka pārkārtot 
visu pēc savām prasībam. Es 
1944. gada pavasarī biju beigusi  
tikai ģimnazijas pirmo klasi,  
un nu bija jādomā, kur mācīties 
tālāk. Toreiz tas bija atkarīgs no 
pārtikas kartīšu nozīmētas 
devas daudzuma…  Ģimnazis-
tiem bija tikai 300 g maizes 
nedēļā, bet strādniekiem un 
technikumu audzēkņiem –  600 
g. Arī citi produkti bija par pusi 
mazāk. Atradu, ka uz Viļa 
Olava komercskolas pamata 
nodibināts finanču techni-
kums, kuŗa audzekņiem pār-
tikas devas pielīdzinātas strād-
nieku pārtikas devām un vēl ik 

mēnesi stipendija 60 rubļi. – 
burtnīcām, rakstāmpiede ru-
miem, dažām grāmatām un 
tramvaja biļetēm. Technikuma 
telpas gan bija citā vietā –Mazā 
Pils ielā ap 13. nr., blakus 

Anglikāņu baznīcai. Tā es iz -
vēlējos šo mācību iestādi. Jau 
1945. gada augusta beigās bija 
jānokārto iestājeksāmeni, ko 
arī nokārtoju un tiku ieskaitīta 
Finanču technikuma pirmajā 
kursā. 1. septembrī sākās mā -
cības visās skolās un arī tech-
nikumā.

Mēs steidzāmies uz sporta 
zāli, un, mums ejot, gaŗām pa -
brauca vieglā automašīna, kuŗā 
sēdēja Lida Rubene un viens 
vīrietis. Lidu Rubeni un viņas 
kolēģi,  kas spēlēja pavadījumu 
uz klavierēm, pieteica, sākuma 
priekšnesumam. Lida Rubene 
iznāk no blakustelpas ar vijoli, 
ļoti uzposusies,  un zāli pāršalc 
izbrīna prieka sveiciens! Tad 
viņi, koncertam beidzoties, aiz-
brauc, un mums vēl  ir apsolīts 
viens, pēdējais koncerts. Arī tas 
pienāk, un Lida, tāpat uzposu-
sies, ar savu kolēģi atbrauc vieglā 
automašīnā un nospēlē savu 

priekšnesumu. Mēs at  vadā mies, 
un viņi atkal mums pabrauc 
gaŗām. Mēs pār  sprie žam, vai 
varbūt pianists bija viņas vīrs...

Daži ieminas, ka viņa brauk-
šot prom no Latvijas. Es iemi-
nos, ka domāju – viņi noteikti 
brauks koncertēt uz Maskavu 
vai Ļeņingradu. Ne  kādu atsauk-
smi mēs nekur gan nelasījām, 
ka viņi tur būtu koncertējuši, 
nevienā laikrakstā vai žurnālā 
nekas nebija rakstīts par šādu 
iespēju. Tā visus 50 padomju 
okupācijas gadus Lida Rubene 
nekur netika pie  minēta. 

Man ir redakcijai un Daigai 
Mazvērsītei lūgums – izstāstīt, 
kur viņa palika un  kā panāca 
to, ka tiešām neviens nekad 
viņu nepieminēja, aizmirsa. 
Arī mūziķi?  

Cieņā –
RENITA KAIZERE

Paldies lasītājai Renitai Kai-
zerei par skaisto, sirsnīgo vēstuli!

Raudzīšu atbildēt uz lasītājas 
lūgumu – sniegt vairāk ziņu par 
piecdesmitajos un sešdesmitajos 
gados Latvijā un aiz tās robežām 
slaveno vijolnieci. 1926. gada 9. 
oktobrī dzimusī Lida Jāņa meita 
Rubene sāka studijas Latvijas 
Konservatorijā jau pirmskaŗa 
gados pie Arvīda Norīša, 1948. 
gadā tur absolvēja Kārļa Brik-
nera vijoles klasi. No 1945. līdz 
1952. gadam bija koncertmeis-
tare vairākos Rīgas orķestros, 
bieži spēlēja Latvijas radio, 
izcēlās ne tikai ar brīnišķīgu 
vijoļspēli, bet arī ārēju pievilcību 
un šarmu, bija iemīļota inte li-
ģences aprindās, kuplinot ar 
savu priekšnesumu arī drau-
dzīgas pasēdēšanas.

40. gadu beigās Rubene sāka 
ļoti aktīvi koncertēt ārpus Lat-
vijas, lielās padomjzemes terri-

* * * * * * * * * * * *
zināms, nebija. Kritika gan Krā-
mera priekšnesumam veltī jusi 
arī neglaimojošus vārdus, pie -
mēram, 1961. gada recenzijā 
muzikoloģe Silvija Stumbre rak-
sta: “Iepazīstot Lidas Rubenes 
repertuāru tuvāk, redzams, ka 
vijolnieces savos filharmonijas 
koncertos lielu uzmanību velta 
tā saucamās populārās mūzikas 
atskaņojumiem, kas galvenokārt 
izdabā lētai gaumei. Šķiet, pē -
dējo sekmējusi arī mākslinie-
ciski maz ierosinošā sadarbība 
ar J. Krāmeru, kuŗa pianista 
dotības ir bālas un techniski 
ierobežotas. Tas veicinājis arī 
Lidu Rubeni ziedoties sīkiem 
uzdevumiem…” (Literātūra un 
Māksla, 28.01.1961.)

Līdz 1962. gadam Rubene bija 
Latvijas Valsts filharmonijas so -
liste, mūzicēja arī estrādes stila 
koncertos, viesojās ārzemēs, tad 
devās “plašākos ūdeņos” – sa  dar-

bojās ar padomju republiku fil-
harmonijām. Pavisam savā mūžā 
viņa sniegusi pāri par 2000 kon-
certiem. Pēdējo reizi Rīgā spē-
lējusi labdarības koncertā 1993. 
gada Ziemassvētkos. To  laik vijol-
niece dzīvojusi spai dī gos mate-
riālos apstākļos, cietusi no vese-
lības problēmām. Saikne ar Rīgu 
zuda arī tādēļ, ka 1991. gadā Mū -
žībā devās Lidas brālis Georgs 
Rubenis, arī vijolnieks, vijoļ spē-
les un mūzikas pedagogs. 1995. 
gadā mūziķe pārcēlusies uz dzīvi 
pie draugiem Sankt pēterburgā, 
pamazām likvidējot iedzīvi Rīgā 
un Jūrmalā. Turp māku ziņu par 
savulaik klau sītāju ļoti iemīļoto 
vijolnieci nav. Par viņas meis ta-
rību liecina vien daži ieska ņo-
jumi, kas glabājas Radio skaņu 
archīvā, to vidū Latvju kapričo.

Cieņā –
DAIGA MAZVĒRSĪTE

torijā, un visur tika uzņemta ar 
lielu sajūsmu. Rubenes reper-
tuārs bija ļoti daudzpusīgs, ie -
skai tot visus ievērojamākos kon-
certus vijolei ar orķestri. Izcili 
apdāvinātā vijolniece guvusi arī 
tolaik latviešu mūziķim pieeja-
mos starptautiskos panākumus 
– spēlējusi Bulgārijā, Polijā, Ru -
mānijā, Somijā, bijusi Bu  karestes 
4. starptautiskā jaunatnes un stu-
 dentu festivāla laureāte, Pa  dom ju 
savienības konkursu me  daļ nie ce. 
1954. gadā vijolniecei piešķīra 
LPSR Nopelniem ba  gātās ska tu-
ves mākslinieces titulu. Rubene 
koncertos atskaņoja daudz lat-
viešu skaņražu darbu – to vidū 
bija Jāzepa Mediņa Latvju kap
ričo un Romance, Pāvila Jurjāna 
tautasdziesmu svīta, Jāzepa Vī  tola 
Rapsodija u.c. Sniegtas īpašas 
tematiskas latviešu mūzikas pro-
grammas, arī pirmatskaņojumi.

50. gadu vidu sākumā Rubenes 

koncertmeistari bija Jāzeps Lind-
 bergs, Vilma Cīrule u.c., desmit-
gades vidū mūziķe sāka uzstāties 
ar ebreju izcelsmes pianistu Jev -
geņiju Krāmeru, kas kļuva par 
viņas vīru. Bērnu viņiem, cik 

Jāpiemin, ka Matīss ir vie  nī-
gais students no visas pasaules, 
kuŗš šogad tika uzņemts šajā 
augstvērtīgajā programmā, kā 
arī saņēma tās pilnu mācību 
stipendiju. 

Matīss Čudars saviļņoja klau-
sītājus ar trīs oriģinālām, spilg-
tām improvizācijām, ko viņš 
meistarīgi nospēlēja uz elek-
triskās ģitāras, izmantodams 
dažādus fascinējošus elektro-
niskus atskaņošanas efektus. 
No citas improvizācijas viļņo-
jošiem, samtainaim akordiem 
nemanot, bet organiski izauga 
latviešu tautasdziesmas melo-
dija “Tumša nakte, zaļa zāle”, 
beigās izskanot Matīsa dziļi 
aizkustinošajā dziedājumā. Sa -
vu kārt “Es kaŗā(i) aiziedams” 
tēma ieskanējās trešās impro-
vizācijas sākumā un pavīdēja 
kā gaišs motīvs allaž mainīgajā  

mūzikālajā audumā. Koncerta 
noslēgumā dzirdējām “Adagio” 
daļu no J. S. Bacha Vijoļsonātes 
sol minorā, ģitāras pārlikumā, 
Matīsa iejutīgā un dinamiski 
niancētā interpretācijā.

Pēc koncerta Matīss izteica 
sirsnīgus pateicības vārdus 
draudzei un pastāstīja vairāk 
par sevi un savām kompozīcijas 
studijām Jeilā, kā arī node mon-
strēja ierakstu no sava jaunā skaņ-
darba vijolei solo “still”, kas 
nesen atskaņots Jeila Mū  zikas 
skolas laikmetīgās mū  zikas kon-
certā. Klausītāji sir snīgi sumi-
nāja jauno māksli nieku un 
komponistu ar zie  diem un sil-
tiem aplausiem. Sekoja ļoti 
jauka saviesīga stunda pie ba -
gātīgi klāta bufetes galda. 

Matīss Čudars ir viens no 
izcilākajiem latviešu jaunās pa -
audzes komponistiem, kā arī 
viens no daudzpusīgākajiem 
latviešu ģitāristiem, koncertējis 

Latvijā un citās Eiropas valstīs, 
kā arī Dienvidamerikā un ASV.  
Matīss iesāka mūziku mācīties 
Ogres mūzikas skolā, studijas 
turpinājis Rīgas Doma koŗa 
skolas džeza nodaļā, vēlāk – 
Amsterdamas konservātorijā. 
Komponējis jaundarbus Lat-
vijas Radio korim,  Valsts ka -
mer orķestrim Sinfonietta Rīga, 
Latvijas Nacionālajai Operai 
un Baletam,  Latvijas Nacio-
nālajam Simfoniskajam orķes-
trim un citiem izciliem koŗiem, 
orķestŗiem un ansambļiem 
Latvijā, Eiropā un Ame rikā. 
Daudzu starptautisku kon kur su 
laureāts, 2018. gadā no  minēts 
Lielajai mūzikas balvai katē-
gorijā Gada mūziķis.  Matīss 
savu mūziku raksturo kā “eklek
tisku mozaīku”, ko viņa mū  ziķa 
dzīves laikā veidojuši vis da-
žādākie žanri un estētikas – no 
smagā metalla līdz gre go ris-
kajiem dziedājumiem.” 

DACE APERĀNE Gaiši un skanīgi Latvijas valsts svētki
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus 

sazināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, pre -
cīzējot, vai paredzētie sarī ko-
jumi notiks, vai tie ir atcelti!

PRIEDAINE (NJ)
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

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

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa: 
www.seattlelatviancenter.com.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied-

rība (5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St.Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-827-2338.

Lūdzam sekot mūsu Facebook 
lapai “Latviesu Bied riba St. Pe -
tersburg FL”. Sīkāku infomāciju 
par pasākumiem var uzzināt 
Biedrības Facebook lapā vai 
zvanot Dacei Nebarei. Tel.: 
917-755-1391.

VAŠINGTONA, DC
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

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

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr.: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
 manis. 1-773-818-6965 st. Pe -
ters.lat vian.church@gmail.com 
Ivars Spalis (ivspalis@gmail.
com), priekš nieks.

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

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

Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts 

ceturtdienās no 10:00 līdz 
14:00. E-pasts: reglite@aol.com 
Dievk. notiek svētdienās 9:30. 
Pēc dievk. sadraudzība.

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

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

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

12. decembrī 3. Adventa svēt-
brīdis ar latviešu skolas pie  da-
līšanos (diak. Guna Reina) 
plkst. 11:00 no rīta 24. de -
cembrī-Svētku vakara dievkal-
pojums (laju vadīts) plkst. 5:00 
vakarā.

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

Sekojošie Dievkalpojumi ar 
dievgaldu. Māc. Igors Safins.

12. decembrī, plkst. 2:30.
26. decembrī, plkst 11:00.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 

Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Gija Galiņa.   5. decembrī 
2. Adventa dievkalpojums plkst. 
11:00. 12. decembrī 3. Ad  venta 
dievkalpojums ar diev  galdu 
plkst. 11:00. 18. decembrī 
Dievkalpojums plkst. 5:00pm. 
19. decembrī 4. Adventa rīta 
dievkalpojums nenotiks.

Filadelfijas latviešu koncert-
koŗa Ziemsvētku koncerts 19. 
decembrī plkst. 2:00 pēcpus-
dienā. 24. decembrī Kristus 
piedzimšanas svētki plkst. 7:00 
vakarā. Ziemsvētku vakara 
dievkalpojums. 26. decembrī 
nenotiks. 2. janvārī Dievkal-
pojums plkst. 11:00. 9. janvārī 
Dievkalpojums plkst. 11:00. 
Draudzes kungu rīkotas pusdi
enas. 15. janvārī Dievkalpojums 
plkst. 11:00.

Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: Faith Lutheran Church. 
(2740 Fuller Ave NE, Grand 
Rapids MI 49505.) Tālr: 616-
361-6003. Māc. prāv. Ilze 
Larsen, tālr: 269-214-1010. Dr. 
pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-
975-2705. Dievk. notiek 2x 
mēnesī 10:00. Pēc dievk. kafijas 
galds.

Dievk. notiek 2X mēnesī, 
2:00 PM. Pēc dievk. kafijas 
galds.

Kalamazū latv. ev. lut. apv. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala

mazoo MI 49006). Māc. Aija 
Graham. Latviešu ev. lut. ap  vie-
notā draudze notur klatienes 
dievkalpojumus katru svēt die-
nu, plkst. 10:00. Parallēli pie -
ejami sprediķu ieraksti drau-
dzes YouTube kanālā (meklē-
šanas atslēgas vārds “Latviešu 
Apvienotā drau dze Kalamazū”.

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

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

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

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. notiek  Holy Transfi gu
ration Romanian Orth. Church, 
2 Winter St., Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr. 413-568-9062.

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

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

Mineapoles-St. Paulas lat vie-
šu evaņģeliski luteriskās drau-
dzes video dievkalpojumi no -
tiek katru nedēļu, tos var ska -
tīties mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas/Tervete ev. lut. dr.: Trinity 
Latvian Church (P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700. 
www.draudze.org vai www.ter-
vete.org. pr. Jānis Mateus tālr.: 
514-481 2530, e-pasts: prez@
draudze.org.

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

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

12. decembrī 11:00 Adventa 
koncerts/meditācija un 
draudzes Eglīte Priedainē.

Mūzika: soliste Annija Dzies-
ma Tetere un pianiste Jevgenija 
Trukša.

Ziemassvētkos dievkalpo-
jums draudzē nenotiks. Ai  ci-
nām draudzes locekļus pied a-
līties  Ziemassvētku dievkalpo-
jumos jūsu vietējās baznīcās.

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

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

NY.
St. Andrew bazn. 335 Reyn

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

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

Freehold NJ.
Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618).

Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128 
N Elm Str, Saginava, MI 48602).

Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson, 
mob. (269) 2675-330. Kontakt-
persona Mary Beth Dzirnis, 
mob. (989)781-1163. E-pasts: 
dzirnis@chartermi.net.

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

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

San Diego Draudzes diev-
kalpojumi: Dievkalpojumi no -
tiks iekšienē un jānēsā sejas 
maskas!

18. decembris plkst. 12.00 – 
Diakone Guna Reins; Ziemas-
svētku dievkalpojums ar diev-
galdu; pēc dievkalpojuma gro-
ziņu kafijas galds. Ciemosies 
Ziemassvētku vecītis.

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

Mūžībā aizgājusi k! Zinta filistre

LINDA KITNERS-MILBURY,
dzim. KITNERS

Dzimusi 1954. gada 19. augustā Jamaica Plain, MA, ASV,
mirusi 2021. gada 8. novembrī Weymouth, MA, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA ZINTA

Ozolainu debestiņu
Pagalvim mēs dāvāsim,
Sārti liegu ziedu sniegu
Zīda segai kaisīsim.

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). 
Dievkalpojumi notiek 10:30.

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

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

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds. Lūgums sazināties ar 
Andri Ritumu, 727-797-1933. 
Faith Lutheran baznīcā, kas 
atrodas 2601 49th Street North, 
St. Petersburg, FL.

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohns latvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 
2S1), tālr: 6479-865-604, E-pasts: 
grietins@gmail.com.

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

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD 20850 – 3121. 
Tālrunis: 301-251-4151, epasts: 
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita 
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane. Svētdienas 
diev kalpojumi sāksies plkst. 
11:00. Trešdienās svētbrīžu 
laiks paliek nemainīgs – plkst. 
10:00. Pieslēg šanās norādes ir 
atrodamas draudzes mājaslapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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S P O R T S

Latvieši arī zaudēja atlēkušajās 
bumbās (20/29) un gūtajos pun-
ktos no soda laukuma (30:52), 
toties guva vairāk punktu pēc 
pretinieku kļūdām (26:12) un 
krietni ilgāku spēles laiku bija 
vadībā (25 minūtes un 29 se -
kundes pret astoņām minūtēm 
un 52 sekundēm).

Latvijas basketbola izlase bija 
pelnījusi izcīnīt uzvaru 2023.
gada Pasaules kausa kvali fi kā-
cijas pirmajā spēlē, pēcspēles 
preses konferencē pauda galve-
nais treneris Luka Banki. “Šo -
vakar arī mēs bijām pelnījuši 
uzvaru. Arī līdzjutēji bija pel nī-
juši pagarinājumu. Daudzas de -
taļas ietekmēja spēli, taču esmu 
apmierināts ar spēlētāju attiek-
smi pret spēli. Esam tikai nesen 
sanākuši kopā un nebija iespējas 
iespēlēt taktiku. Esmu priecīgs 
par to drosmi un profesionalitāti, 
ko demonstrēja mana komanda. 
Protams, ka bija kļūdas, taču nav 
laika nožēlai, jo jāgatavojas nā -
ka majai spēlei,” stāstīja Banki. 
Latvijas izlases galvenais treneris 
gan nebija apmierināts ar epi-
zodi, kuŗā pāris sekundes pirms 
pamatlaika beigām pretiniekiem 
tika piešķirti soda metieni. “Īstie 
līderi šajā spēlē bija spēlētāji. 
Kādēļ jāļauj kādam citam izlemt 
spēles liktenis? Rezultāts tika 
izšķirts ar piešķirtu pārkāpumu, 
kur nebija kontakta,” teica Banki.

Izšķīra Richarda 
Lomaža 

trīspunktnieki
Latvija – Slovakija 82:74 

(18:11, 17:23,21:20, 26:20). Nā -
kamā spēle mūsu basketbolis-
tiem  bija pret Slovakijas vienību 
Arēnā Rīga. Iepriekš slovaki 
savās mājās bija zaudējuši Beļ-
ģijas komandai – 57:83. Neviena 
Slovakijas komanda nespēlē Ei  ro-
kausos, bet vairāki izlases spē-
lētāji naudu pelna ārzemēs. Viens 
no tādiem ir Artūra Žagara 
komandas biedrs Spānijas vie -
nībā Badalonas Joventut Vladi-
mirs Brodzianskis, kas spēlē pret 
beļģiem izcīnīja 18 punktus. 
Slovakijas izlasi vada Krievijas 
treneris Oļegs Meļeščenko, 
kuŗam darbā Bratislavas Inter 
klubā palīdz asistents Edgars 
Jaunzems.

Latvijas izlases starta pieci-
niekā bija Dairis Bertāns, Klāvs 
Čavars, Kristers Zoriks, Artis 
Ate un Andrejs Gražulis. Latvijas 
izlase spēli iesāka pārliecinoši un 
diezgan ātri panāca 11 punktu 
pārsvaru, tomēr metienu reali-
zācija, salīdzinot ar spēli Bel-

gradā, bija daudz zemāka. Pirmā 
ceturtdaļa noslēdzās ar rezultātu 
18:9, bet spēles turpinājumā 
Slovakijas izlasei izdevās deficītu 
sadeldēt. 

Latvijas izlases rindās rezul-
tatīvākais bija Richards Lomažs, 
kuŗš ceturtajā ceturtdaļā reā li-
zēja četrus tālmetienus un ielika 
pamatus mājinieku uzvarai. Visā 
spēlē Lomažs guva 28 punktus 
un izdarīja piecas rezultātīvas 
piespēles. Ar 15 punktiem un 
sešām atlēkušajām bumbām iz -
cēlās Kristers Zoriks, bet Anžejs 
Pasečņiks pievienoja 11 punktus 
nepilnās desmit nospēlētajās mi -
nūtēs. Slovakijas izlasē ie  priekš 
pieminētais Vladimirs Brodz-
janskis  guva 21 punktu, bet 14 
punkti bija Simona Krajčoviča 
kontā.

 „Smagais”
Īglsas ledus

Skeletonists Martins Dukurs  
Īglsas trasē, Austrijā, ieguva 11. 
vietu Pasaules kausa sezonas 
otrajā posmā, kur viņš cerības uz 
pjedestalu pazaudēja jau pirmajā 
braucienā. 

Tomass Dukurs divu brau-
cienu summā ierindojās 18. vietā. 
Uzvaru dalīja trīs skeletonisti – 
brits Mets Vestons, ķīnietis Gens 
Veņcjans un vācietis Kris tofers 
Grothērs, divu braucienu sum -
mā sasniedzot vienādu re  zultātu 
viena minūte un 46,04 sekundes. 
Martinam labāk iz  devās otrais 
brauciens, tomēr kamanas trases 
lejasdaļā nebija tik ātras, lai 
pacīnītos par vietu desmitniekā. 
No uzvarētājiem viņu šķīra 0,58 
sekundes.

Brāļi Šici izcīna 
uzvaru, Kristers 

Aparjods – 5. vietā

Latvijas kamaniņu braucēji 
Juris un Andris Šici Sočos 
izcīnīja uzvaru otrajā Pasaules 
kausa posmā kamaniņu sportā 
divnieku sacensībās, bet otrs 
Latvijas duets Mārtiņš Bots/
Roberts Plūme piedzīvoja kri -
tienu abos braucienos. Brāļi Šici 
divu braucienu summā finišēja 
minūtē un 39,783 sekundēs, sa -
sniedzot labāko rezultātu. Otrajā 
vietā ierindojās Krievijas div-
nieks Andrejs Bogdanovs un 
Jurijs Prohorovs, kuŗi Latvijas 
sportistiem zaudēja 0,120 se -
kundes. Trešajā vietā ierindojās 
Vācijas ekipāža Tobiass Vendls/
Tobiass Arlts, Latvijas divniekam 
piekāpjoties 0,229 sekundes. 
Bots/Plūme otrajā braucienā 
ne sasniedza finišu.

Startēja 23 ekipāžas. Arī divu 
posmu summā vadībā ar 170 
punktiem ir izvirzījušies brāļi 
Šici. Viņi par desmit punktiem 
apsteidz vācu divnieku Tonijs 
Egerts/Saša Benekens un par 59 
punktiem – Bogdanovu un Pro-
horovu. Bots/Plūme ar 72 punk-
tiem pēc diviem posmiem ieņem 
desmito poziciju 29 startējušo 
ekipāžu vidū.

***
Latvijas kamaniņu braucējs 

Kristers Aparjods Sočos ieņēma 
piekto vietu Pasaules kausa 
otrajā posmā, Gints Bērziņš bija 
devītajā, Riks Kristens Rozītis 
15., bet Artūrs Dārznieks – 21. 
pozicijā.

Kristers Aparjods

 Kendija AparjodeRichards Lomažs ceļā uz 
pretinieku grozu

Baiba Bendika
// FOTO: Scanpix/AP

Siltie laikapstākļi pamatīgi 
ietekmēja sacensību rezultātus, 
kas abos braucienos vēlāk star-
tējušajiem sportistiem bija slik-
tāki. Tādējādi ar 17. numuru 
startējušais Aparjods, trasi vei-
cot 52,116 sekundēs, pēc pirmā 
brauciena bija līderis, bet Rozītis, 
kuŗam bija 13. starta numurs, 
bija 0,101 sekundi lēnāks un 
ieņēma trešo poziciju.

Vairāki augstākā līmeņa brau-
cēji pēc pirmā brauciena bija 
otrajā un trešajā desmitā, tur-
pretī pirmajā desmitniekā bija 
vairāki pārsteigumi, piemēram, 
sestais bija ukrainis Antons 
Dukačs. Bērziņš Aparjodam zau  -
dēja 0,609 sekundes un ieņēma 
17. vietu, bet Dārznieks ar 1,151 
sekundes deficitu bija 30., ap -
steidzot divus kamaniņu brau-
cējus. Otro braucienu Aparjods 
veica kā pēdējais un trases stā -
voklis neviesa cerības uz uzvaras 
nosargāšanu divu braucienu 
summā. Tomēr labs brauciens 
latviešu sportistam ļāva sasniegt 
18. rezultātu un summā ieņemt 
piekto vietu.

***
Komandu stafetē Kendija 

Aparjode, Kristers Aparjods un 
brāļi Šici izcīnīja bronzas 
medaļas.

Latvijas kamaniņu braucēja 
Kendija Aparjode Sočos otrajā 
Pasaules kausa posmā kamaniņu 
sportā izcīnīja otro vietu, uzreiz 
aiz goda pjedestala paliekot 
Elīzai Tīrumai.

Sigita Bērziņa ierindojās 19., 
Elīna Ieva Vītola – 23. vietā. Par 
uzvarētāju kļuva vāciete Anna 
Bereitere, izcīnot trešo uzvaru 
karjērā. Viņa Viktoriju Dem-
čenko (Krievija) apsteidza par 
0,268 sekundēm. Divu posmu 
vērtējumā vadībā ar 160 punk-
tiem izvirzījusies Anna Bereitere. 
Augstāko vietu no Latvijas ka -

maniņu sportistēm – ceturto – ar 
115 punktiem ieņem Apar jode. 
Tīrumai ir 106 punkti un septītā 
vieta, Bērziņai – 45 punkti un 
21. vieta, bet Vītolai – 36 punkti 
un 23. vieta 54 sportistu vidū.

Ķibermaņa bobsleja 
četrinieks izcīna 

sudrabu

Oskara Ķibermaņa pilotētajam 
bobsleja četriniekam labs otrais 
brauciens Īglsas trasē, Austrijā, 
palīdzēja izcīnīt otro vietu Pa -
saules kausa otrajā posmā, kur 
Dāvja Kaufmaņa ekipāža finišēja 
16. pozicijā. Ķibermaņa četri-
nieks pirmo reizi sezonā no  pel-
nīja vietu uz goda pjedestala. 
Uzvarēja sezonas līderis Vācijas 
pilots Frančesko Fridrichs ar re -
zultātu divu braucienu summā 
viena minūtes un 41,82 sekun-
des. Otro vietu ieguvušie latvieši 
bija 0,28 sekundes lēnāki, savu-
kārt kanadietis Džastins Kripss 
noslēdza laureātu trio 0,33 se -
kundes aiz uzvarētāja. Frīdrichs 
abos braucienos palika nepār-
spēts. Ķibermanim izdevās lie -
lisks otrais brauciens, sākot no 
starta ieskrējiena, līdz pat pilo-
tēšanā līdz finišam.

***
Pasaules kausa bobslejā sezo-

nas otrajā posmā Austrijā, Īglsas 
trasē, Latvijas divnieku ekipā-
žām neizdevās iekļūt starp labā-
kajām desmit. Par uzvarētāju 
kārtējo reizi kļuva vācieša Fran-
česko Frīdricha pilotētais div-
nieks. Aiz Frīdricha otrajā vietā 
ierindojās Vācijas pilota Johan-
nesa Lochnera divnieks, bet tri-
jnieku noslēdza kanadieša Džas-
tina Kripsa ekipāža.

Oskaram Ķibermanim ar stū-
mēju Matīsu Mikni nācās sa -
mierināties ar 13. vietu, bet Dāvim 
Kaufmanim ar Edgaru Nemmi 
– ar 15. vietu.

Slēpošana
Pirmajā Pasaules kausa posmā 

distanču slēpošanā Rukā Pat rī-
cija Eiduka  ierindojās 45. vietā 
10 km distancē klasiskajā stilā. 
Raimo Vīgants ieņēma 66. vietu 
15 kilometros, Indulis Bikše fi -
nišēja 86. pozicijā. Eiduka no 
uzvarētājas Frīdas Karlsones no 
Zviedrijas atpalika par divām 
minūtēm un 19,4sekundēm. Ei -
dukas rezultāts bija 75,89 FIS 
punktu vērts.

Biatlons
Zviedrijā Estersundā risinājās 

Pasaules kausa izcīņas biatlonā 
pirmais posms. Uz starta 20 
kilometru distancē devās vīri, 
tostarp arī trīs Latvijas biatlo-
nisti – Edgars Mise, Aleksandrs 
Patrijuks un Roberts Slotiņš, 
kuŗi sasniedza visai pieticīgus 
rezultātus. Par uzvarētāju sezo-
nas sākumā tika kronēts piere-

dzējušais Norvēģijas biatlonists 
Sturla Holms Legreids. Legreids 
šāva bez kļūdām un bija arī ātrs 
– viņš finišēja 51 minūtē un 4 
sekundēs. 

Aleksandrs Patrijuks pirmajā 
ugunslīnijā šāva bez kļūdām, ot  -
rajā tomēr nespēja aizvērt vienu 
mērķi. Trešajā šautuvē Alek-
sandrs atkal bija nekļūdīgs, bet 
pēdējā, diemžēl, pieļāva divas 
kļūdas, un sacensības noslēdza 
63. vietā, no Legreida atpaliekot 
sešas minūtes un 14,5 sekundes. 
Edgars Mise pirmajā šautuvē 
bija nekļūdīgs, otrajā pieļāva 
vienu kļūdu, trešajā atkal sašāva 
visus mērķus, bet pēdējā vienu 
neaizvēra. VIņam nācās samie-
rināties ar 74. pozīciju.

Robertam Slotiņam labi vei-
cās pirmajā šautuvē – bez kļū -
dām. Taču otrajā fiasko – Ro -
berts nespēja aizvērt trīs mērķus. 
Un arī divās pēdējās šautuvēs pa 
divām kļūdām katrā. Tas mak-
sāja daudz, un rezultātā vien 
103. vieta.

Latvijas vadošajam biatlonis-
tam Andrejam Rastorgujevam 
spēkā diskvalifikācija, kas liedz 
startēt Pasaules kausa sacensībās.

***
Dāmu konkurencē Baiba Ben-

 dika ierindojās 26., Sanita Buliņa 
–90., Annija Keita Sabule – 108. 
vietā. Bendika cerības uz augstu 
vietu atstāja jau pirmajā šautuvē, 
kad šaušanā guļus garām mēr-
ķim lidoja pirmais un pēdējais 
šāviens, rezultātam distancē pie -
plusojot divas soda minūtes. 
Otrajā ugunslīnijā stāvus Ben-
dika bija nevainojama, tāpat 
trešajā šaušanā guļus stāvoklī. 
Pēdējā šautuvē “pēc piena” aizli-
doja otrā lode. Viņa no uzva-
rētājas čechietes Mārketas Davi-
dovas atpalika trīs minūtes un 
46,1 sekundi.

Bendika sašauj 
visus mērķus

Latvijas biatlona līdere Baiba 
Bendika sezonā pirmajā Pasau-
les kausa posmā Estersundā, 
Zviedrijā, sašāva visus mērķus 
un izcīnīja 14. vietu 7,5 kilomet-
ru sprintā. 

Bendika trāpīja visos mērķos 
gan pirmajā šaušanā guļus, gan 
otrajā ugunslīnijā stāvus. Iztiekot 
bez soda apļu veikšanas, Baibai 
tomēr mazliet pietrūka ātruma, 
lai pirmo reizi sezonā sasniegtu 
top10.

Uzvarēja mājiniece Hanna 
Ēberga ar finišu pēc 19 minūtēm 
un 1,5 sekundēm. Francūziete 
Anaisa Ševaljē-Bušē atpalika 11,3 
sekundes un bija otrā, savukārt 
Norvēģijas biatloniste Marte Olsbi 
Reiselanna uzvarētājai zaudēja 
15,4 sekundes un noslēdza lau -
reātu trijnieku.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


