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23. jūnijs
12:00 Teritorijas atvēršana

Lielā skatuve:
19:30 – 23:00 Jāņu festivāla – 2017 atklāšana
Latvijas vēstnieces Lielbritanijā Baibas Bražes 

             Līgo sveiciens
19:50 STARTS simboliskajam skrējienam par godu Latvijas Simtgadei “Izskrien 

Latviju Straumēnos!”
20:00 Līgo ugunskuŗa iedegšana un Līgo zaļumballe 
LĪgo sēTAs:
16:00 - 19:00 Līgo Trača sēta pašiem mazākajiem
16:00 - 19:00 “3x3 nometnes Lielbritanijā” Jāņuzāļu sēta
16:00 - 19:00 Rīgas sēta
16:00 – 23:00 Latviešu kino sēta 
23:00 Latviešu filmas “Svingeri” pirmizrāde Anglijā!
Disko teltī: 0:00 – 3:00 Zaļumballe ar duetu “Viņš un Es”, starplaikos DJ Vento un 

DJ Erminass 

24. jūnijs
11:00 Līgo sētu svinīgā atklāšana. LNPL priekšsēdes un Līgo sētu patroneses 

Lilijas Zobens uzruna
11:00 – 18:00 Jāņu zāļu sēta, Rīgas sēta, Līgo Trača sēta, Kokļu Zapte, līgodziesmu 

sēta, Jāņuguns sēta, Līgo danču sēta
15:00 Burtonas latviešu amatieŗteātŗa “Strops” izrāde “Lustīga līgošana”

LĪgoJAm StraumēnoS!

CETURTDIENA, 15. jūnijs
22.15 Filma “Dieva Putniņi“ / “Displaced Persons” 

(Latvija, 2015) Latviešu valodā ar vācu subtitriem, 
Evang. Gemeindehaus, Blarerplatz, 73728 Esslingen

PIEKTDIENA, 16. jūnijs
10.00 Atklāšanas dievkalpojums Eslingenas 

Dienvidu baznīcā
Südkirche Esslingen, Spitalsteige 3, 73734 Esslingen
11.15 svētku gājiens
No Dienvidu baznīcas (Südkirche Esslingen) līdz 

tirgus laukumam (Marktplatz)
12.30 svētku atklāšana tirgus laukumā
Marktplatz, 73734 Esslingen
14.00 Uzvedums „Tikšanās ar Jāzepu Vītolu“
Evang. Gemeindehaus, Blarerplatz, 73728 Esslingen
15.00 – 18.00 Dalībnieku priekšnesumi pilsētā
Tirgus laukumā, stacijas laukumā u.c.
19.00 Dziesmuspēle „EsLINgENA” (latviešu 

val. ar vācu subtitriem)
Neckar Forum Esslingen, Ebershaldenstraße 1

sEsTDIENA, 17. jūnijs
12.00 Koŗu koncerts „skanēt skan“
Evang. Gemeindehaus, Blarerplatz, 73728 Esslingen
15.00 Deju koncerts „Latviešu danči“
Neckar Forum Esslingen, Ebershaldenstraße 1
19.00 Eslingenas stāsti. Tikšanās, sarunas, 

atmiņas. grāmatas atvēršana.
Evang. Gemeindehaus, Blarerplatz, 73728 Esslingen

sveicam Eslingenā!
20.30 svētku balle kopā ar grupu Dzelzs 

Vilks (Rīga), Liepupes vīru ansambli (Liep-
upe), austrumkalns (Londona)

Neckar Forum Esslingen, Ebershaldenstraße 1

sVēTDIENA, 18. jūnijs
11.00 “Vakareiropas koklētāji” aicina uz 

sa  koklēšanos Eslingenas svētkos!
Hafenmarkt, 73728 Esslingen
12.00 Folkloras kopu koncerts. Ielīgošana.
Hafenmarkt, 73728 Esslingen

Darbosies amatnieku tirdziņš

IZsTĀDE PILsēTAs mŪZEJĀ GELBES 
HauS

Par 40. gadu latviešu nometni Eslingenā,   
tā laika sabiedrisko un kultūras dzīvi vairāk 
var uzzināt, apmeklējot izstādi.

Gelbes Haus, Hafenmarkt 7, 73728 Esslingen

INFoRmĀCIJAs CENTRs
Iespējams iegādāties biļetes un saņemt visu 

aktuālo informāciju.
Evang. Gemeindehaus am Blarerplatz
Blarerplatz, 73728 Esslingen

Ce., 15.06. no plkst. 12.00 – 20.00
Pk., 16.06. no plkst. 12.00 – 18.00
Se., 17.06. no plkst. 11.00 – 14.00
Sv., 18.06. no plkst. 12.00 – 14.00

Brīvdabā
08:00 - 09:00 Komandu pieteikšanās volejbola turnīram
11:00 - 18.00 Turnīrs
08:00 - 09:00 Komandu pieteikšanās virves vilkšanai, zvejnieka zābaka grūšanas 

un šautriņu mešanas turnīriem
09:00 - 15.00 Turnīri
08:00 - 09:00 Komandu pieteikšanās Jautrajām Līgo stafetēm
09:00 - 11.00 Stafetes
Lielā skatuve:
10:00 – 10:40 Ģimenes rītarosmes danči
12:00 – 13:00 Jāņu dienas ieskandināšana ar VIA SIENĀŽI
13:00 – 15:00 Jāņu putu ballīte
16:00 – 17:30 Līgo joki un dziesmas (UFO un duets «Karakums»)
18:00 - 20:00 Lielkoncerts SKRODERDIENAS STRAUMĒNOS – Kokļu Zapte, 

TDK Kamoliņš, TDK Rakstā, TDK Zīlaine, TDK Sakta, FK Žeperi, FK Dūdalnieki, 
TK Jumītis, Deboras koris

20:30 – 22:00 Jāņu balle ar grupu APVEDCEĻŠ
22:00 – 23:00 Poproka grupas GAIN FAST koncerts 
Brīvdabā
20:00 – 20:30 - Lielā Jāņu ugunskura iedegšana, apdziedāšanās un dejošana
Disko telts:
23:00 – 00:00 Jāņu nakts «jandāliņa» ievads ar DJ Vento un DJ Erminass

25. jūnijs
10:00 – 12:00 Bērnu deju ballīte “Meža lokā”
13:00 – 14.30 Pēcjāņu melodijas un danči 

kopā ar “Mazie Rakari” 
14:30 – Svētku noslēgums un apbalvošana   

uz Lielās skatuves
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Pasniegtas 
Boņuks 2019 
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Pošamies uz 
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“Rādi, ko 
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11. lpp.

Rīgas spožums 
un posts

8. lpp.

Kādu atzīmi 
likt valdībai?

5. lpp.
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Sadarbojoties ar Apvienoto bal
tiešu komiteju (JBANC), Ameri
kas latviešu apvienība aicina ASV 
balsstiesīgos tautiešus piedalīties 
2020. gada Baltijas Aizstāvības 
die  nās Vašingtonā D. C. Ir svarīgi 
rēgulāri uzrunāt ASV Kongresa se 
 nātorus un deputātus par likum
projektiem un jautājumiem, kas 
saistīti ar Baltijas aizsardzību un 
attīstību. Lūdzam jūs pieteikties 
dalībai Aizstāvības dienas pasā
ku mos līdz 25. martam!

Pasākumos iespējams piedalī
ties vienu vai vairākas dienas. 
Pieteikties Dzintaram Dzilnam, 
ALA Sabiedrisko attiecību nozares 
vadītājam,  rakstot uz: dzdzilna@
gmail.com. 

Pašreizējais pasākumu plāns 
izskatās šādi: 

8. maijā notiks pirmā Aizstā
vības diena ASV Kongresā, kuŗā 
piedalīsies dalībnieki no Ameri
kas latviešu jaunatnes apvienības 
(ALJA) un citām baltiešu jauniešu 
grupām.

Palīdzi aizsargāt Baltiju 
pret Maskavas agresiju!

Lolita Ritmane un Latvijas mūziķi 
starptautiskā projektā

9. maijā plānots Eiropas Savie
nības Atvērto durvju dienas sarī
kojums – ES valstu vēstniecības 
piedāvās iespēju piedalīties dažā
dos pasākumos, ieskaitot iepazī ša
nos ar valstu kulināro mantojumu.

11. maijā notiks Aizstāvības 
dienas informācijas kurss, kuŗa 
laikā varēs uzzināt, kā vizīšu laikā 
veiksmīgāk komūnicēt ar Kon gre
sa pārstāvi, plānotas arī paneļ di s 
ku sijas un saviesīgs vakars.

12. maijā – Baltijas Aizstāvības 
otrā diena ASV Kongresā.

Atcerieties – ikviena balss ir sva
rīga, lai pārstāvētu mūsu inte reses 
Latvijā.

DzINtArS DzILNA

Eimija Andersone, Māris Briežkalns un Lolita Ritmane kopā ar 
mūziķiem Latvijas Radio 1. studijā

No kreisās: Lolita Ritmane, Marks Mattsons un Eimija Andersone 
pēc ieraksta

Visas aizvadītās nedēļas gaŗumā 
rīgā, Latvijas radio 1. studijā, no 
tika starptautiska vēriena mūzi kā
lā projekta, koncertuzveduma  “Va  
rones: Pārmaiņu balsis” (Women 
Warriors: The Voices of Change) 
ieraksts. tajā ar diviem skaņ
darbiem piedalās arī latviešu 
komponiste Lolita ritmane. Pro
jekta vadītāja, diriģente Eimija 
Andersone (Amy Anderson). Loli
tas daiļradi tajā iekļaut nolēma  
pēc viņas uzvertīras “Gaisma” no 
klausīšanās un uzaicināja Lolitu 
piedalīties savā vērienīgajā pro
jektā līdz ar citām komponistēm – 
sievietēm. Pirmais koncerts noti

ka aizvadītā gada septembrī Ņu 
jorkā, Linkolna centrā, un līdz ar 
to koncertuzvedums iesāka savu 
ceļu pasaulē. (Uvertīru klausītāji 
dzirdēja 2018. gada vasarā PBLA 
Kultūras fonda rīkotās konferen
ces dienās Cēsīs.) Eimija Ander
sone ir pievērsusies sociāli svarī
giem projektiem ar mērķi iestāties 
pret rasismu un diskrimināciju 
visās tās izpausmēs. Koncertuz
vedums tapis, lai mūzikas valo dā 
par to vēstītu. Mūzikas ierakstā 
piedalījās Latvijas Nacionālais 
sim foniskais orķestris un mūziķi 
no Operas orķestŗa un Sinfonieta 
Riga.

Koncertuzveduma “Varones: Pār
  maiņu balsis” mūzikas ierakstī ša
nai tika apspriestas trīs pil sētas – 
Ņujorka, Prāga un rīga. Izvēle 
tika par labu rīgai, un, kā saka Lo 
lita, viņas ieteikums bijis ne jau 
tikai nacionālpatriotisku jūtu va 
dīts. Pēc mūzikas ieraksta filmai 
“Dvēseļu putenis” Lolita pār   lie ci
nājusies, ka Latvijas mūzi ķu, kā arī 
ierakstu studijas iespē jas ir visaug
stākajā līmenī. to ap  stiprināja arī 
Eimija Andersone. “Eimija teica, 
ka jūtas, kā atklājusi vienu lielu 
noslēpumu,” saka Lo  lita Ritmane. 
“Izcilos mūziķus kā Elīnu Garan
ču, Andri Nelsonu, Mūžībā aiz gā

jušo Marisu Janso nu, Cremerata 
Baltica u.c. jau labi pazīst pasau 
les mūzikas sabied rī ba, bet tas, cik 
augstas raudzes ir Latvijas orķestŗu 
mūziķi, tiešām bija pārsteigums. 
Arī Latvijas ra  dio ierakstu studija 
jeb 1. studija ar savu līmeni – ne 
vainojams ska nējums, turklāt brī
nišķīgās telpās, kur daudz koka, 
kas palīdz or  ķestrim, īpaši vijolēm, 
skanēt visā mūzikālajā pilnībā. 
Pati biju sa  jūsmā, jau ierakstot 
“Dvēseļu pu  teņa” mūziku – zināju, 
ka būs labi, bet, ka tik labi... Pro
tams, esmu ļoti lepna par to, ka šī 
mūsu lielā projekta ieraksts no  
tiek tieši manā Latvijā!” 

LIGItA KOVtUNA
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

Par izglītību, latviešu skoliņām un identitātes sajūtu
Latviešu valodas aģentūras diasporas projektu koordinatores

Aijas Otomeres saruna ar Salliju Benfeldi

lijas un Dienvidafrikas skolas 
ievērojami atšķiŗas. Ir vecās trim
das skolas, no kuŗām Eiropā ir 
divas – Stokholmas un Lon donas 
latviešu skolas – un jaunās dias
poras skolas. ASV, Kanada un 
Austrālija joprojām māca, balsto
ties uz trimdas laikā iz   strā dā
tajām programmām, vienlaikus 
gan cenšoties tās mo  dernizēt. 
At  šķiŗas arī mērķ au ditorija – ne 
tikai bērni, bet, galvenokārt, bēr
nu vecāki un viņu motivācija. 
Amerikā ir gods katru sestdienu 
vai svētdienu vairākas stundas 
pavadīt ceļā, lai aizvestu bērnu  

uz skolu un atpakaļ vai uz sešām 
nedēļām sūtīt savu bērnu uz va 
saras vidusskolu. Savukārt Ei  ro
pā bieži vien vecāki skoliņā ir 
gandrīz vai jāievilina, daudziem 
joprojām ir emocionāls aizvai
nojums pret Latvijas valsti. Pro
tams, to nevar attiecināt uz vi 
siem jaunā emigrācijas viļņa iz 
braucējiem, tomēr skolu un or 
ganizāciju vadītāji ar šo attiek  
s mi bieži vien sastopas. Eiropas 
skolas nav tik stabilas, tās bieži 
uzplaukst un ātri noriet. Ar to 
mums ir jā  rēķinās, tādēļ atšķiŗas 
arī finan cējuma saņemšanas kri 
tēriji. Amerikas, Austrālijas un 
Ka  na das skolu programmās jo 
projām ir dažādi mācību priekš
meti, atsevišķi tiek mācīta lat
viešu valoda, ģeografija, vēsture, 
bet Eiropas skolās šis mācību sa 
turs tiek apgūts integrēti. Latvie
šu valoda tiek apgūta, svinot arī 
tradicionālos latviešu svētkus, ar 
rokdarbu, dziedāšanas, dejošanas 
un dažādu citu pasākumu pa 
līdzību. Ap divām trešdaļām sko
 lotāju nav profesionāli pedagogi, 
tie ir entuziastiski vecāki, kuŗi ir 
ieinteresēti, lai bērni saglabātu 
saikni ar Latviju, ap  jaustu savu 
kultūru un valodu. Šiem sko lo
tājiem pietrūkst me  todisko zinā
šanu, tāpēc LVA lielu uzmanību 
velta diasporas sko  lotāju apmā
cībai. Katru gadu mūsu kursos 
Latvijā, kas ilgst trīs dienas, pul
cējas ap 50 diasporas skolotāju 
no visas pasaules. Vēl tiek orga
nizēti semināri arī mītnes zemēs – 
gan Eiropā, gan Kanadā, Aus trā
lijā un Amerikā. tie, kuŗi bijuši 
kursos Latvijā, savas zināšanas 
nodod tālāk arī pārējiem.

Skolas var saņemt arī valsts 
financējumu. Mūsu prasība ir,   

Latviešu valodas aģentūra (LVA) 
ir tiešā Izglītības un zi  nātnes mi 
nistrijas (IzM) pār raudzībā, un 
tās mērķis ir veicināt latviešu 
valodas – Lat vijas valsts valodas 
un Eiropas Savienības oficiālās 
valodas – statusa nostiprināšanu 
un ilgt spējīgu attīstību.

Protams, latviešu valoda un 
kultūra ir latviskās identitātes 
pamats, tāpēc diasporas skolām 
ir nenovērtējama loma tās vei 
došanā un stiprināšanā.

LVA financējumu no IzM bu 
džeta programmas “Valsts va  lo
das polītika un pārvalde” lat  viešu 
nedēļas nogales skolām Eiropā, 
tajā skaitā arī Gruzijā, turcijā, 
Baltkrievijā un Ukrainā, admi 
nistrē Eiropas Latviešu ap  vienī 
ba (ELA). Savukārt finan cējumu 
latviešu nedēļas nogales skolām 
un vasaras vidusskolām ārpus 
Eiropas administrē Pa  saules Brī
vo latviešu apvienība (PBLA).

2019. gadā 58 diasporas ne 
dēļas nogales skolās un vasaras 
vidusskolās, kas saņēmušas LVA 
financējumu, mācījies 2021 
bērns (PBLA – 718, ELA – 1303).

ASV pagājušajā gadā dar bo
jušās 19 nedēļas nogales skolas 
un 2 vasaras vidusskolas, Kana 
dā – 6 skolas, Austrālijā – 7 skolas 
un 1 vasaras vidusskola, bet 
Dienvidafrikas republikā un 
Brazīlijā katrā darbojusies 1 sko
la. tātad ārpus Eiropas strādā
jušas 37 skolas.

Eiropā 2019. gadā darbojušās 
65 skolas, tajās mācījušies 1800 
bērni, no kuŗiem skolu rēgulāri 
apmeklē 1428 bērni. No 253 sko
lotājiem, kuŗi darbojas Ei  ropas 
skolās, 130 ir pedagoģiskā izglī
tība.

Kā Latvijas valsts atbalsta 
diasporu un tās skolas, cik 
daudz varam tām dot?

Vispirms jāteic, ka atbildība      
ir sadalīta vairākām ministrijām. 
Ir pasākumi, kuŗos atbalstu dejo
tāju un dziedātāju kopām sniedz 
Kultūras ministrija, ir Ārlietu 
ministrija ar saviem konkursu 
projektiem, kam ar vēstniecību 
palīdzību vietējās kopienas var 
iesniegt pieteikumus, tajā skaitā 
arī pasākumu atbalstam. Savu
kārt mūsu pārziņā ir izglītība, un 
kopš 2013. gada šim mērķim 
paredzētā lielākā financējuma 
daļa ir LVA. Līdz tam varējām 
atalgot vien pāris skolotāju Krie
vijā, kuŗi tur mācīja latviešu va 
lodu izsūtīto un arī 19. gs. beigās 
izceļojušo pēctečiem. Kopš 2013. 
gada, kad financē jums kļuva lie
lāks, šis atbalsts ir kļuvis mērķ
tiecīgāks un ir iz  vei dojusies at 
balsta sistēma, kam ir vairāki vir
zieni: tiešais finan cējums diaspo
ras skolām, dia  sporas mācību 
līdzekļu izstrā  de, kā arī diasporas 
skolotāju iz  glītošana. Jau pirms 
2013. gada ir aizsācies atbalsts arī 
ārvalstu augstskolu lektorātiem, 
kuŗos pasniedz latviešu valodu.

Šobrīd prioritāte ir latviešu 
valodas apguve, bet kādas vēl 
programmas valsts piedāvā lat
viešu skoliņām?

tad jārunā par latviešu nedēļas 
nogales skolām un latviešu vi 
dusskolām. Eiropas un ASV, kā 
arī Austrālijas, Kanadas, Bra  zī

lai nodarbības notiktu vismaz 
divas reizes mēnesī, tomēr kopā 
tās tik un tā ir tikai dažas stundas 
mēnesī. tāpēc, ja netiek strādāts 
arī mājās vai netiek izmantotas 
tālmācības iespējas, latviešu va 
lodu nav iespējams pamatīgi ap 
gūt. Latviešu skolas nodrošina 
latvisko vidi, kuŗā bērns redz, ka 
ir arī citi, kas runā latviešu va 
lodā. Ja vecāki vēlas, lai bērns 
runātu latviski, tad mājās ir jā  ru
nā latviešu valodā, kas jau  najai 
emigrācijai bieži vien nebūt nav 
pašsaprotami. Vecākiem ir jā 
skaidro, ka, bērnam kopš dzim

šanas dzirdot un runājot divās 
(vai vairākās) valodās, nebūs 
grū tības iekļauties mītnes zemes 
skolās. Esam izveidojuši infor
matīvus bukletus vecākiem, kur 
skaidrojam dažādus ar biling
vismu un multilingvismu saistī 
t us jautājumus. Drīzumā iznāks 
arī buklets vecākiem, kuŗu bērni 
uzsāk skolas gaitas mītnes zemē. 

Katru gadu LVA rīko arī radošo 
darbu konkursu latviešu bērniem 
Latvijā un pasaulē, darbi tiek 
vērtēti, tiek izdots radošo darbu 
krājums. Un bērnam tas ir liels 
notikums, ja viņa darbs tiek pub
licēts grāmatā. Labākie kon kursa 
dalībnieki saņem apbal vojumus, 
bet grāmatu ikviens saņem sū  tī
jumā pa pastu. Arī šogad Dzim
tās valodas dienā balvas saņēma 
vairāki bērni no diasporas, kas 
piedalījās kon kursā “Izstāsti man 
savu sapni”.

Kā var pieteikties finan cē ju
mam latviešu skoliņām? 

Skolām, lai saņemtu finan cē
jumu, ir jādarbojas jau vismaz 
gadu. Līdz šim financējums nav 
bijis tik liels, lai pietiktu pilnīgi 
visiem un visam, taču šogad fi 
nancējums ir būtiski palie li nā
jies: Eiropas skolām ir pa  re dzēti 
104  580 eiro, bet skolām ārpus 
Eiropas – 44  820 eiro. Eiropas 
skolām financējums ir lielāks, jo 
tāda ir bijusi PBLA un ELA vie
nošanās 2013. gadā, kas jopro
jām ir spēkā: Eiropas skolām no 
valsts līdzfinancējuma ir pare
dzēti 70 procenti, bet skolām 
ārpus Eiropas – 30 procenti. Sa 
vukārt no izglītojoša jiem pasā
kumiem paredzētā fi  nancējuma 
70 procenti ir pa  re dzēti PBLA 
valstīm (37 800 eiro), bet 30 pro
centi – ELA (16  200 eiro). Kon

kur su nolikumi ir publicēti LVA 
mājaslapā www.valoda.lv, tur pie 
ejamas arī saites uz elektronis
kajām pieteikuma anketām. 
Kon kurss Eiropas sko lām šogad 
noslēgsies 2. martā, bet skolām 
ārpus Eiropas – 16. martā, gai
dām pieteikumus! Gan ELA, gan 
PBLA ir pašiem savas Izglītības 
padomes, un LVA uztic organi
zācijām pašām veidot fi  nanču 
komisijas, protams, iesaistoties 
šajā darbā. Organizācijas arī ad 
ministrē līgumus ar skolām.

Kādiem nolūkiem skolas var 
tērēt saņemto financējumu?

Eiropā tām skolām, kuŗas ie 
sniegušas pieteikumus un at  bilst 
kritērijiem, no piešķirtā fi  nan
cējuma prioritāri tiek kom pen
sēti telpu īres un apdro ši nāšanas 
izdevumi. tālāk skatā mies jau 
pēc skolēnu skaita un piešķiram 
līdzekļus, piemēram, mācību lī 
dzekļu un materiālu iegādei, 
kancelejas precēm, ko  pēšanai, 
skenēšanai u.tml. Skolas var ie 
gādāties grāmatas, arī mū  zikas 
instrumentus, var organizēt iz 
glītojošas ekskursijas. trimdas 
skolas financējumu izmanto arī 
skolas telpu remontam, rēķinu 
apmaksai. 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
darbojas diasporas skolās ļoti ie 
cienītā programma “Bērnu, jau 
niešu un vecāku žūrija”. tā ir 
Kultūras ministrijas un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas financēta 
Bērnu literātūras centra ini ciā
tīva, kas darbojas lasīšanas vei
cināšanas programmā. Žūrija iz 
vēlas gan latviešu, gan ārzemju 
autoru tulkoto grāmatu kom
plektus dažādām vecuma gru
pām. Arī diasporas skolas var 
piedalīties šajā programmā un 
saņemt grāmatu komplektus pa 
pastu. 

Pastāstiet, lūdzu, vairāk par 
mācību līdzekļiem – kā tie top, 
kā skoliņas pie tiem var tikt.

Mūsu vietnē www.maciunma
cies.lv ir sadaļa diasporai, kuŗā 
mēs ievietojam visus diasporai 
veidotos darbus. Vietnē ir gan 
diasporas latviešu valodas pro
grammas dažādiem vecuma 
posmiem, pārbaudes darbi, gan 
daudzi un dažādi digitālie mā 
cību materiāli un spēles. Šogad 
visām diasporas skolām iegā dā
jāmies soma.lv abonementu, kas ir 
digitālo materiālu resursu krātuve. 

Interesants projekts bija pašu 
diasporas skolotāju veidoti pie 
redzes materiāli, kuŗus rediģē
jām un illustrējām,  – digitāli ir 
pieejami gan Stokholmas skolo
tājas Guntas Neimanes “Spēles 
un uzdevumi latviešu valodas 
apguvei”, gan Sanktpēterburgas 
skolotājas Māras Muktupāvelas 
“Izzinošas spēles par augiem”, 
gan ilggadējas Austrālijas un 
Ame rikas skolotājas Līgas Gē 
mu tes veidota grāmatu sērija 
“Dēkas”, kā arī citi materiāli. Šie 
pašu veidotie materiāli bija sko
lotājiem ļoti būtiski – paš apziņai 
un tālākai pieredzes nodošanai. 
Šobrīd ir pauze, jo apsīcis rakstīt
gribētāju skaits, bet gan jau atkal 
drīz atradīsies kāds entuziasts. 

Ilgi gaidīts bija pašmācības 
rīks latviešu valodas apguvei 

jau niešiem un pieaugušajiem 
“eLaipa” (www.elaipa.lv), kam 
šobrīd jau ir pieejami trīs lat
viešu valodas apguves līmeņi 
(A1, A2, B1), sagatavošanā ir B2 
līmenis. Ir arī vēl daudz citu 
materiālu, kas pieejami mūsu 
vietnē, piemēram, videolekcijas 
no LVA diasporas skolotāju 
kur siem – tās īpaši noderēs jau
najiem skolotājiem bez peda
goģiskās izglītības, kas tikko uz 
sākuši darboties diasporas sko
lās. Šiem skolotājiem no  de rīgs 
būs arī LVA diasporas skolo 
tāju metodikas skolas “PUPA” 
elektroniskais izdevums, kam 
katrs numurs ir veltīts mācību 
procesā nozīmīga te  mata ie  pa
zīšanai, ietverot gan teorētiskās 
zināšanas, gan praktiskus pie
mērus.

Intervijā Valsts prezidents 
Egils Levits sacīja, ka gan 
Latvijā, gan diasporā ir ne  pie
ciešama pilsoniskās izglītī bas 
programma, bet Satvers mes 
tiesas priekšsēde Ineta Zie
mele intervijā savukārt stā stī
ja, ka tiesas tiesneši do  das uz 
skolām un bib liotēkām, lai 
stās tītu par mūsu valsts 
konsti tucionālo pamatu Sat
ver smi. Viņa sacīja, ka labprāt 
dotos arī uz vasaras nometnēm 
Latvijā, lai skaidrotu un stā s
tītu par to. Kā vērtējat šādu 
iespēju diasporas bēr  niem un 
jauniešiem?

tas būtu ļoti vērtīgi. It sevišķi 
tādēļ, ka daudziem diasporas 
vecākiem ir šī emocionāli sa 
asinātā attieksme pret Latvijas 
valsti. Valsts izglītības satura  
centrs (VISC) ir izstrādājis dia 
sporas izglītības vadlīnijas, kas 
pievēršas arī vēstures jautā ju
miem. 

Vai ir skoliņas, par kuŗām 
varētu sacīt: tās ir mūsu teicam-
nieces?

Manuprāt, Amerikas vasaras 
vidusskola “Gaŗezers” jau ir kļu
vusi par kultūrvēsturisku vēr tību. 
Sešas nedēļas, ko jau nieši labprāt 
velta no sava va  saras brīvlaika, 
un tā četrus gadus pēc kārtas, tas 
ir fenomens! Patiesībā jebkuŗa 
diasporas latviešu skola ir liela 
vērtība. Eiropā tā noteikti ir Lon 
donas Latviešu skola ar savām 
senajām tradicijām, kas nesen 
nosvinēja savu 70 gadu jubileju, 
tāpat arī Stokholmas Latviešu 
skola, kam tagad jau ir 66 gadu 
sena vēsture. Noteikti jāizceļ ir 
Cīrihes un Bāzeles latviešu skola 
“Auseklis”, kas vien  mēr ir pratusi 
būt financiāli neatkarīga, kā arī 
Portadaunas latviešu skola “zī 
ļuks” ziemeļ īrijā, kuŗā nodarbī
bas no  tiek katru nedēļu, un tas, 
pateicoties skolas vadītājas pa 
tiesajam entuziasmam. Negribas 
veidot tādu teicamnieku sarak
stu, jo visas skolas darbojas no 
sirds, ar lielu misijas apziņu. Jā 
izsaka mil zīga pateicība šiem 
skolotājiem, kuŗi savu brīvo laiku 
nesavtīgi velta saiknes uzturēšanai 
ar Latviju, mā  cot un iedzīvinot 
latviešu valodu un kultūru savā 
mītnes zemē.

Latviešu valodas aģentūras diasporas projektu koordinatore Aija 
Otomere // FOtO: Latvijas radio
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***
Filma “Dvēseļu putenis” 

startējusi Eiropas filmu tirgū 
Berlīnē 

režisora Dzintara Dreiberga 
vē sturiskā kaŗa drāma “Dvēseļu 
putenis”, kas ir līdz šim skatītākā 
filma atjaunotās Latvijas vēsturē, 
februārī startējusi Eiropas filmu 
tirgū, aģentūru LEtA informēja 
filmas starptautiskā producente 
Ilona Bičevska.

Eiropas filmu tirgus Berlīnē vien
kopus pulcē vairāk nekā 10 000 
producentu, tirdzniecības aģentu 
un izplatītāju no 110 valstīm. Fil
ma “Dvēseļu putenis” izrādīta da 
žādu festivālu pārstāvjiem un ār 
valstu izplatītājiem. Un, lai arī fil
mas pārstāvji tikuši brīdināti par 
iespējamo nenoturīgo interesi šā 
dos seansos, filmas izrādīšanas 
laikā zāle bijusi pilna līdz pat beigu 
kadriem, akcentēja Bičevska. Ko 
pumā filmas seansus apmeklējuši 
jomas profesionāļi no 28 valstīm 
un izteikti sadarbības piedāvājumi 
no Japānas, Ķīnas, Italijas, Spā ni
jas, ASV, turcijas, Irānas un citām 
valstīm, kā arī noslēgti sadarbības 
līgumi ar Koreju un Apvienoto 
Karalisti. Filmu “Dvēseļu putenis” 
Latvijā līdz 2. martam bija apmek
lējuši vairāk nekā 250 000 skatī
tāju, un tā joprojām skatāma Lat
vijas kinoteātros.

***
Saeimas priekšsēde 

darba vizītē ASV
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr

niece no 29. februāŗa līdz 6. mar
tam darba vizītē apmeklēja Ame
rikas Savienotās Valstis (ASV), 
kur kopā ar Lietuvas, Igaunijas un 
Polijas parlamentāriešiem bija 
plānotas vairākas tikšanās ASV 
Kongresā. I. Mūrniece kopā ar Lie
tuvas republikas Seima priekš 
sēdi Viktoru Pranckieti, Polijas 
republikas Seima maršali Elžbe 
tu Viteku, Igaunijas  – ASV parla
men tārās sadarbības grupas va 
dītāju Andresu Sutu  tikās ar ASV 
Kongresa Pārstāvju palātas spīkeri 
Nensiju Pelosi. Bija tikšanās ar 
ASV Kongresa Pārstāvju palātas 
sadarbības grupas ar Baltijas val
stīm līdzpriekšsēžiem  – kongres
meņiem Džonu Šimkusu un Āda
mu Šifu, kā arī ar citiem ASV par
lamentāriešiem. Vizītes ietvaros 
Sa  eimas priekšsēde tikās arī ar Lat
vijas diasporas pārstāvjiem drau
dzes namā rokvillē. Kopā ar 
Saeimas priekšsēdi vizītē uz ASV 
bija devies arī Saeimas Ārlietu ko 
misijas priekšsēža biedrs Ojārs 
Ēriks Kalniņš.

***
Kanadas ārlietu ministrs 

vizītē Latvijā
Latvijā ieradās Kanadas ārlietu 

ministrs Fransuā Filips Šampaņs. 
Viņš tikās gan ar augstākajām 
amatpersonām, gan apmeklēja 
Ka   nadas kaŗavīrus, kuŗi uzturas 
Ādažos. Kanada šobrīd aktīvi 
iegulda Latvijas aizsardzībā. 

Savu dienu Latvijā Kanadas ār 
lietu ministrs iesāka ar valdī bas 
vadītāja apmeklējumu. Ar Kriš
jāni Kariņu (Jaunā Vienotība) 
pārrunāta abu valstu sadarbība 
ekonomikā, drošībā, kā arī starp
tautiskā situācija. Latviju un Ka 
nadu šajā ziņā saista daudzas ko 
pīgas intereses. Abas ir NAtO 
valstis, un tieši Kanadas kaŗavīri 
jau ilgāku laiku vada NAtO kau
jas grupu Latvijā, kuŗas uzde
vums ir pasargāt no Krievijas ag 
resijas. Kanadas misijai Latvijā 
būtu jābeidzas jau pēc trim ga 
diem, taču Latvijas puse neslēpj, 
ka, ņemot vērā arvien nedrošo 
situāciju kaimiņos, vēlētos, lai 
kanadieši te uzturētos ilgāk.

“Šeit ir lielākais kanadiešu kon
tingents, kāds vien Kanadai ir 
ārpus valsts, un mēs esam apņē
mušies pildīt savu misiju līdz 
2023. gadam, un jūs jau zināt, ka 
lēmumi par misijām notiek tu 
vāk izšķirīgajiem datumiem. Bet, 
manuprāt, pagātne ir labs indi
kators nākotnei, un mums ir ap 
ņemšanās būt šeit, un ar Latviju 
līdzīgs redzējums, ka drošība nes 
stabilitāti un stabilitāte nes iz 
augsmi,” sacīja Šampaņs.

Izskanējis arī, ka Kanada cer  
uz Latvijas atbalstu cīņā par vietu 
pie ANO Drošības padomes 
galda, kur Kanada cer būt kā 
nepastāvīgā locekle, tas ir uz lai
ku, bet tās sīva konkurente ir arī 
Norvēģija un Īrija. Latvija pagai
dām savu lēmumu patur diplo
mātiskā noslēpumā.

***
Pirms 30 gadiem...

Saskaņā ar pieņemtajiem labo
jumiem par Latvijas PSr karogu 
oficiāli kļuva ne vairs sarkanais ar 
zilibaltajiem viļņiem lejasdaļā, bet 
gan sarkanbalti sarkanais, kas vēl 
pavisam nesenajā padomiskajā pa 
gātnē  bija skaitījies “buržuāzisks”, 
bet Atmodas sākumā pasludināts 
par “latviešu tautas karogu”. Līdz 
ar to arī virs valsts iestādēm tika 
nolaists vecais un uzvilkts atjau
notais karogs.

1990. gada 27. februāris 

 Gods pacelt Latvijas karogu virs 
AP, tas ir, virs Saeimas mājas, tika 
dots akadēmiķim Jānim Stradi
ņam, kuŗš bija daudz darījis, lai 
argumentētu sarkanbaltsarkanā at 
griešanos. “Latvijas karoga, him
nas un ģerboņa grūtais atgūšanas 
ceļš ir galā. Dienā, kad pūš un 
brāzmo ciklona dienvidrietenis, 
kad pāragri briest pumpuri un 
zied sniegpulkstenītes, oficiālie 
ka  rogmasti signalizē, ka tautas ka 
rogs kļuvis par valsts karogu. Ar 
godu atcerēsimies tos, kas atgū
šanas ceļu uzsāka pirmie,” rakstīja 
plašsaziņas līdzekļos.

***
Okupācijas mūzeju 

apmeklē Ukrainas parlamenta 
priekšsēdis

Oficiālā vizītē Latvijā no 24. līdz 
25. februārim uzturējās Ukrainas 
parlamenta priekšsēdis Dmit    
ro ra  zumkovs. Vizītes ietvaros 
24. februārī viņš apmeklēja Lat
vijas Okupācijas mūzeju. 

Dmitro Razumkovs parakstās 
Okupācijas viesu grāmatā 

Augsto viesi mūzejā sagaidīja 
Latvijas Okupācijas mūzeja direk
tore Solvita Vība un Latvijas Oku
pācijas mūzeja biedrības valdes 
priekšsēdis Valters Nollendorfs, ar 
mūzeja ekspozīciju viņu iepazīs
tināja gīds Kārlis Krēķis.

***
Pirmā lekcija Stūŗa mājā

rīgā, Stūŗa mājā, 18. februārī 
norisinājās pirmā lekcija ciklā “Va   
kara sarunas ar vēsturnieku”. Pro
jekta “Stūŗa māja”  pētniece Inese 
Dreimane stāstīja par 1941. gada 
29. jūlijā Dreiliņos ekshumēto 
čekas upuŗu skaita precīzēšanas 
un identificēšanas gaitu. Viņa ir 
noskaidrojusi, ka Dreiliņos vairā
kās bedrēs ticis aprakts 41 cilvēks, 
nevis 39, kā tas bija pieņemts līdz 
šim. Šie cilvēki nošauti rīgas čekas 
ēkā 1941. gada aprīlī un maijā. Par 
Latvijas pilsones Ksenijas Ņestero
vas (1900), kas redzama attēlā, un 
PSrS okupācijas armijas kaŗavīra 
ukraiņa Nikolaja zakorko (1917) 
likteņiem vēsturniece runāja de 
talizētāk.

Ksenija Ņesterova
 
Šo cilvēku savstarpējās jūtas 

izvērtās par traģēdiju, ar sekojošu 
arestu un nāvessodu. Pētījumi ap 

stiprinājuši faktu, ka Ksenija Ņe  s
te rova bija nezināmā sieviete, kas 
ekshumēta Dreiliņos un līdz šim 
nebija atpazīta.

***
Koronavīruss Latvijā 

Latvijā apstiprināta pirmā sa 
slimšana ar jaunā koronavīrusa 
izraisīto slimību “Covid19”, aģen
tūru LEtA informēja Veselības 
ministrijā. Veselības ministrija un 
Slimību profilakses un kontroles 
centrs (SPKC) apstiprina, ka Lat
vijā 2. martā pirmajam pacientam 
diagnosticēta koronavīrusa izrai
sītā slimība “Covid19”. 

Preses konferencē Veselības mi 
n istrijā informēja par atbildīgo 
dienestu turpmāko rīcību un 
rekomendācijām.

Slimību profilakses un kontro 
les centra (SPKC) Infekcijas sli
mību riska analīzes un profilakses 
departamenta direktors Jurijs Pe 
revoščikovs preses konferencē       
2. martā  apstiprināja, ka saslimusī 
persona tiks pārvesta ārstēšanai uz 
Latvijas Infektoloģijas centru (LIC). 
Perevoščikovs klāstīja, ka dienu 
pirms saslimšanas ar “Covid19” 
sieviete atgriezusies no ceļojuma 
Italijā, Milānā, kur šobrīd ir ko 
ronavīrusa uzliesmojums. Sasli
musī sieviete ir no rīgas. Viņa ar 
ģimeni apmeklēja Italiju, un spe
ciālisti uzskata, ka inficēšanās no 
tika tieši Italijā. No Milānas ģime
ne ar automašīnu devās tālāk uz 
Mincheni, no kuŗienes ar lidma
šīnu atlidoja uz rīgu. 29. februārī 
viņa izlidojusi no Minhenes ar 
reisu Bt226 plkst. 15.40 un rīgā 
ielidojusi pēc plkst. 17.  tālāk kon
taktu risks ir minimāls, jo no li  d  
o stas mājās ģimene devās ar savu 
auto. Līdz šim brīdim ģimenes 
locekļi nav devušies uz darbu vai 
izglītības iestādi. SPKC ir visu lid
mašīnas reisa pasažieru saraksts, 
un ir identificētas vistuvākās kon
taktpersonas. Kopumā reisā biju
šas 145 personas. 24 no tām iden
tificētas kā kontaktpersonas, no 
kuŗām astoņi ir Latvijas pilsoņi, tai 
skaitā pati ģimene. Šīm personām 
būs 14 dienu karantīna un ģi 
menes ārsta uzraudzība. Līdz     
šim Latvijā aizdomas par jauno 
“Covid19” koronavīrusu labora
toriski pārbaudītas 131 cilvēkam, 
bet infekcija apstiprināta vienā 
gadījumā, aģentūru LEtA infor
mēja Slimību profilakses un kon
troles centrā (SPKC). Iepriekšējā 
diennaktī pārbaudes veiktas vēl  
17 cilvēkiem, tai skaitā arī diviem 
bērniem. Viens no izmeklēju miem 
bijis pozitīvs, bet pārējos gadī ju 
mos saslimšana ar jauno in fekcijas 
slimību nav apstipri nā jusies.

Lai iegādātos nepieciešamos 
aizsardzības līdzekļus pret jauno 
koronavīrusu, Veselības ministrija 
(VM) lūgs piešķirt 1,74 miljonus 
eiro no līdzekļiem neparedzē 
tiem gadījumiem, liecina sagata
votie valdības sēdē izskatāmie rī 
kojuma projekti.

***
Latvijā lielākie izdevumi 

aizsardzībai no IKP 
Eiropas Savienībā

Latvijā tēriņi aizsardzībai veido 
2,1% no iekšzemes kopprodukta 
(IKP), līdz ar to Latvijā šis rādītājs 
ir lielākais no visām Eiropas Sa  vie
nības dalībvalstīm, liecina 2. mar
tā  publiskotie ES statistikas depar
tamenta Eurostat jaunākie dati, 
kas apkopoti par 2018. gadu.

***
Valsts prezidents ar 

atbildīgajiem polītiķiem 
pārrunā risinājumus ilgajām ties
vedībām.  

Valsts prezidents Egils Levits     
4. martā rīgas pilī ar atbildīgajiem 
polītiķiem pārrunāja risinājumus 
ilgajām tiesvedībām. Pēc Valsts 
prezidenta kancelejas sniegtās in 
formācijas, Levits jau vairākkārt ir 
paudis savu viedokli par ilgajiem 
tiesu lietu izskatīšanas termiņiem. 
Lai rastu risinājumus situācijai, 
Valsts prezidents pie sevis bija ai 
cinājis tieslietu ministru Jāni Bor
dānu (JKP), Saeimas Juridiskās ko 
misijas priekšsēdi Jutu Strīķi (JKP), 
Saeimas tiesu polītikas apakš ko
misijas priekšsēdi Inesi Lībiņu
Egneri (JV) un Saeimas Krimināl
tiesību polītikas apakškomisijas 
priekšsēdi Andreju Judinu (JV). 
Iepriekš Levita un Bordāna tikša
nās reizē iezīmējās secinājumi, ka 
nepieciešama procesuālo likumu 
pilnveidošana, kas ļautu mazināt 
ilgstošos tiesvedības procesus, kā 
arī jāstrādā pie pirmstiesas iz 
meklēšanas sistēmas pilnvei do
šanas.

*
Valsts prezidents Egils Levits 

rīgas Stradiņa universitātē no  la sī
ja lekciju “Demokratijas attīstī ba 
Latvijā”. Lekcijā teikts:  “Mēs esam 
demokratiskās pasaules sastāvda
ļa, un mums ir jādomā par savu 
attīstību, un, ja mēs domājam par 
sevi, tad mums jādomā arī par 
demokratiju vispār. Demokratija 
ir īpaša un vēsturiski, ģeografiski 
un laika ziņā samērā specifiska 
valsts iekārta. Mēs vēsturē redzam, 
ka tā ir bijusi tikai vienā zināmā 
pasaules daļā un arī samērā īsu 
laiku, kamēr lielākā pasaules daļā 
un ilgāku laiku ir pastāvējuši citi 
valsts iekārtas modeļi – autoritārs, 
totalitārs un citi starpmodeļi. Salī
dzinot, demokratija ir tomēr, jā 
saka, samērā reta parādība, un tā 
tas ir arī mūsdienās, jo pēc da 
žādiem rādītājiem mēs varam 
teikt, ka demokratijā šodien dzīvo 
aptuveni 35% cilvēku, un no tiem 
ļoti liela daļa dzīvo lielākajā pa  
saules demokratijā – Indijā. tikpat 
daudz – visās pārējās demokra
tiskās valstīs, bet divreiz vairāk – 
nedemokratiskās valstīs ar dažā
diem modeļiem.

***
Saeimas Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisija

25. februārī trešajā lasījumā at 
balstīja grozījumus, kas paredz aiz
liegumu publiskos pasākumos iz 
mantot bijušās PSrS, tās republi
ku un nacistiskās Vācijas bruņoto 
spēku un likumības un kārtības 
uzturēšanas organu (represīvo ie 
stāžu) izmantoto piederību identi
ficējošo apģērbu, kā arī tā elemen
tus. 
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miņas vietu Latvijas novados at 
jaunošanai, fonda Namejs akcijai 
“Atceries savējos!”.

Polonēze Oskara Kalpaka ballē

Kalpaka balle ir kļuvusi par tra
dicionālu sarīkojumu, kur pulcē
jas valsts augstākās amatpersonas, 
Latvijas un sabiedroto kaŗavīri, 
augstskolu mācību spēki, māk sli
nieki, uzņēmēji un pārstāvji no 
Latvijas studentu korporācijām.

***
GKR kongresā

Partijai Gods kalpot rīgai (GKr) 
ir jāpierāda, ka tā nav nevienas ci 
tas partijas satelītpartija, 29. fe   b  
ru ārī partijas ārkārtas kongresā, 
skaid rojot GKr lēmumu rīgas 
domes vēlēšanās startēt atsevišķi 
no Saskaņas, sacīja bijušais rīgas 
mērs Oļegs Burovs. Pirms dažiem 
gadiem toreizējais rīgas mērs Nils 
Ušakovs (Saskaņa) piedāvāja GKr 
vadītājam Andrim Amerikam ap 
vienot partijas, bet tas nenotika. 
“Mums tagad ir jāpierāda, ka GKr 
nav ne satelītpartija, ne kādas citas 
partijas filiāle,” uzsvēra Burovs. 
Viņš norādīja, ka pēc vēlēšanām, 
protams, būšot plaša koalicija, bet 
uz vēlēšanām GKr izlēmusi iet 
atsevišķi. Burovs uzrunā atgā di
nāja notikumus rīgas domē kopš 
pagājušā gada vasaras un norā 
dīja, ka tādos apstākļos neesot bijis 
iespējams strādāt, tāpēc labāk bijis 
izšķirties par virzīšanos uz ārkār
tas vēlēšanām.

***
Neviens lēmums ceļā 

uz nacionālo koncertzāli 
netiks sasteigts

Kultūras ministrs Nauris Pun
tulis: Nacionālajai akustiskajai 
kon certzālei rīgā ir jābūt, taču ne 
viens lēmums ceļā uz to netiks sa 
steigts vai pieņemts “aiz slēgtām 
durvīm”. Saskaņā ar 2019. gada      
5. novembŗa Ministru Kabineta 
doto uzdevumu, uz šo brīdi tiek 
rūpīgi analizēti visi risinājumi. 
Ņemot vērā gaidāmās pārmaiņas 
rīgas domē, Kultūras ministrija 
atjaunos sarunas ar jauno rīgas 
domes vadību, kā arī cer paplaši
nāt saturisku dialogu ar Valsts ne 
kustamo īpašumu valdes jauno 
sastāvu, lai vēlreiz izvētītu visas 
pašvaldībā un valstī pieejamās 
zemes platības un iespēju tās iz 
mantot šāda nacionāli svarīga 
pro jekta reālizācijai. 

***
Žurnālam Universitas 90 – 

jubileju svin senākais žurnāls 
latviešu valodā

Studentu un studenšu korpo
rāciju žurnāls Universitas, kas uz 
skatāms par vecāko žurnālu lat
viešu valodā, 27. februārī ar jubi
lejas literāro vakaru un izstādes 
“Universitas  90 gadi” atvēršanu Lat
vijas Universitātes Akadē mis kajā 
bibliotēkā  atzīmē žurnāla 90. ga 
dadienu.

Izstāde apskatāma līdz 12. mar
tam. Uz jubileju klajā nāks arī žur
nāla jaunākais numurs un īpaša 
jubilejai veltīta piemiņas kar tīte, 

Nacionālais drošības birojs sniedz 
atbalstu Polijas prezidentam valsts 
drošības un aizsardzības uzdevu
mu izpildē. P. Solohs šī amata pie
nākumus pilda kopš 2015. gada 
augusta. Daudznacionālo kaujas 
grupu Latvijā vada Kanada, un to 
veido aptuveni 1400 kaŗavīru no 
Albānijas, Čechijas, Italijas, Ka  na
das, Melnkalnes, Polijas, Slo va
kijas, Slovēnijas un Spānijas, kas 
rotācijas kārtībā pilda dienesta 
pienākumus Latvijā, piedaloties 
mācībās kopā ar Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, tādējādi 
uz  labojot savietojamību ar re  ģio
nā lajiem sabiedrotajiem, lai spētu 
reaģēt uz drošības vides izaicinā
jumiem. Polijas Gaisa spēki ro 
tācijas kārtībā piedalās NAtO 
patrulēšanas misijā gaisa telpā virs 
Baltijas, sniedzot nozīmīgu iegul
dī jumu reģionālās drošības stip
rināšanā.

***
Latvijai ievērojams progress 

finanču sektora nostiprināšanā
Eiropas Komisija (EK) publi cē

jusi ziņojumus par valstīm, kuŗos 
analizētas nozīmīgas sociāleko no
miskās problēmas katrā dalībval
stī. EK priekšsēdes izpildvietnieks 
jautājumos par ekonomiku cil  
vē ku labā Valdis Dombrovskis  
uz  svēris, ka Latvija ievērojamu 
pro gresu panākusi finanču sekto 
ra no   stiprināšanā pret naudas at 
maz  gāšanas riskiem, portālu Delfi 
informēja EK pārstāvniecībā Lat
vijā.

Valdis Dombrovskis

EK priekšsēdes izpildvietnieks 
jautājumos par ekonomiku cil
vēku labā Valdis Dombrovskis uz 
svēris, ka labā ziņa ir tāda, ka ne 
līdzsvarotība Eiropas Savienībā 
samazinās. “Dalībvalstīm būtu jā 
izmanto šī pozitīvā tendence. tām 
jāturpina reformas, lai mūsu eko
nomiku veidotu nākotnes prasī
bām atbilstošu. tām jāsamazina 
parāds, jāpalielina ražīgums un 
jāveic pareizi ieguldījumi, lai no 
drošinātu taisnīgu pāreju uz ilgt
spējīgu un iekļaujošu ekonomiku,” 
sacīja Dombrovskis. tāpat viņš 
slavēja valsts ievērojamo progresu, 
kas panākts finanču sektora no 
stiprināšanā pret naudas atmaz
gāšanas riskiem.

***
Pulkveža Oskara Kalpaka balle

rīgas Latviešu biedrības namā 
29. februārī  notika gadskārtējā 
pul  kveža Oskara Kalpaka balle, 
aģentūru LEtA informēja Aizsar
dzības ministrijas Preses nodaļa. 
Pulkveža Oskara Kalpaka balle ir 
iespēja pavadīt vakaru saviesīgā 
sabiedrībā, vienlaikus ar saviem 
ziedojumiem atbalstot kādu sa 
biedrības patriotisma stiprināša
nai nozīmīgu projektu. Arī šogad 
balles mērķis bija iegūtos ziedoju
mus veltīt valsts aizsardzības un 
patriotisma fondam Namejs. Ie 
priekšējos gados balles ienākumi 
tika ziedoti Kalpaka pieminekļa 
rīgā izveidošanai, pulkveža pie

Likuma grozījumi paredz, ka 
publisku pasākumu norises laikā 
aizliegts izmantot, arī stilizētā vei
dā, bijušās PSrS, tās republiku un 
nacistiskās Vācijas bruņoto spēku 
un likumības un kārtības uztu
rēšanas organu, proti, represīvo 
iestāžu izmantoto piederību iden
tificējošo apģērbu jeb formas tēr
pus. tāpat arī šī apģērba elemen
tus, kuŗu kopums – apģērba gaba
li, aksesuāri, atpazīšanas zīmes, 
kokardes, uzpleči, aprīkojums – pēc  
tā vizuālā izskata nepārprotami 
ļauj identificēt minētos bruņotos 
spēkus vai represīvās iestādes. Aiz 
liegums ietveŗ arī bijušās PSrS,   
tās republiku un nacistiskās Vā 
cijas karogu, ģerboņu un himnu, 
nacistiskās svastikas, SS zīmes un 
padomju simbolu – sirpja un 
āmuŗa līdz ar piecstaru zvaigzni – 
izmantojumu.

***
Latvijas kaŗavīri atsāk Irakas 

drošības spēku apmācību
No 1. marta Latvijas kontingen

ta kaŗavīri pretterrorisma operā ci
jas Inherent Resolve ietvaros Dā  ni
jas kontingenta sastāvā atsākuši 
Irakas drošības spēku apmācību, 
kas 4. janvārī tika pārtraukta pēc 
situācijas saasināšanās reģionā. 
Pretterrorisma operācijā Irakā Lat
vija piedalās ar sešu kaŗavīru lielu 
apmācības grupu, kas integrēta 
Dā  nijas kontingenta sastāvā. Ira 
kā starptautiskās koalicijas spēku 
kaŗavīri veic Irakas drošības spēku 
apmācīšanu cīņai pret terroristis
ko grupējumu. Šobrīd ASV vadīto 
koaliciju veido jau vairāk nekā     
65 valstis, tostarp arī Latvija.

***
Nacionālie bruņotie spēki 
Ukrainā nogādā humānās 

palīdzības kravas
Nacionālo bruņoto spēku ka  ŗa

vīri un virskapelāns Elmārs Pļa
viņš devušies uz Ukrainu, tās bru
ņoto spēku kaŗavīriem, viņu ģi 
menēm un Austrumukrainā cie
tu šajiem civiliedzīvotājiem nogā
dājot jau četrsimto tonnu humā
nās palīdzības jeb 19. labdarības 
sūtījumu. Šoreiz Ukrainā nogā 
dāts Latvijas iedzīvotāju, draudžu 
un uzņēmēju,  kā arī zviedrijas 
nevalsts organizāciju ziedotais 
apģērbs, apavi un medicīnas pre
ces. Labdarības sūtījumu Latvijas 
aizsardzības nozares pārstāvji no 
dod Ukrainas labdarības organi
zācijai “Šķirsts”, kas to nogādā 
Ukrainas bruņoto spēku kaŗa vī
riem, viņu tuviniekiem un civīl ie
dzīvotājiem, kuŗi cietuši no ka  ŗa
darbības Austrumukrainā. Do 
ņec kas un Luhanskas apgabalos 
Nacionālo bruņoto spēku virs ka
pelāns E. Pļaviņš arī vadīs profesio
nālās apmācības semināru Ukrai
nas bruņoto spēku kapelāniem un 
lekcijas kaŗavīriem, sniedzot ga 
rīgu atbalstu.

***
Tiekas ar Polijas Nacionālā 

drošības biroja vadītāju
Aizsardzības ministrs Artis Pa 

briks tikās ar Polijas Nacionālā 
drošības biroja vadītāju Pāvelu So 
lohu (Pawel Soloch), lai pārrunātu 
abu valstu sadarbību aizsardzības 
jomā, tostarp ar NAtO paplaši
nātās klātbūtnes Latvijā kaujas 
grupu saistītus jautājumus. Polijas 

KANADA. 26. februārī Latvijas vēstniecībā Otavā notika Lat
vijas vēstnieka Kārļa Eichenbauma tikšanās ar Kanadas Bruņoto 
spēku pavēlniecības Latvijā (Task Force Latvia) komandieri pulkvedi 
Ēriku Laforē (Eric Laforest), kas informēja par Latvijas un Kanadas 
sadarbības militārajā laukā aktuālitātēm, kā arī tuvākajiem uzde
vumiem, kas ir iecerēti.  Pulkvedis Laforē īpaši uzsvēra labo sadarbību, 
kas ir izveidojusies, kā arī izteica prieku par dienesta iespēju Latvijā.

KRIEVIJA.  28. februārī vēstniecībā notika Dzintras Gekas 
Vaskas Latvijas Simtgadei veltītās kinofilmas “Katra diena simtgadē. 
Gada lai ki. ziema” demonstrēšana. režisorei klātesot, vēstniecības 
partne riem bija iespēja kā vieniem no pirmajiem iepazīties ar darbu, 
kas sastāv no četriem cikliem: “ziema”, “Pavasaris”, “Vasara”, “rudens”. 
Fil ma tapusi, iemūžinot katru aizvadīto dienu 2018. gadā, laikā, kad 
Latvija svinēja savas pastāvēšanas Simtgadi. Šogad šī bija otrā Latvijas 
kinostudiju veidota filma, kuŗu vēstniecība, sadarbībā ar Nacionālo 
kino centru, demonstrē latviešu kino vakaros Maskavā.

POLIJA. 25. februārī Vroclavā, Lejassilēzijas vojevodas biroja 
telpās (Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu), notika sarīko
jums “Par mūsu un jūsu brīvību – Latgales atbrīvošanas simtgadē”. 
Izstādei piešķirta Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita un Polijas 
prezidenta Andžeja Dudas patronāža. Latvijas vēstnieks Polijā Ed  gars 
Bondars sniedza ieskatu par Latvijas un Polijas attiecībām mūs die
nās, akcentējot, ka Latviju un Poliju saista cieša, daudzpusīga sadar
bība. Vēstnieks uzsvēra Latvijas Simtgades un Polijas simtās gada
dienas kopš neatkarības atjaunošanas vēsturisko nozīmi un ietekmi 
uz sadarbību mūsdienās.

īRIJA. 22. februārī Dublinā ar Ārlietu ministrijas diasporas pro
jektu financiālo atbalstu notika astotais latviešu bērnu un jauniešu 
talantu konkurss “Protu? Protu!”, ko organizēja Latviešu biedrība 
Īrijā Ingunas GrietiņasDārziņas vadībā. Konkursu ar uzrunu atklāja 
Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis, žūrijas darbā piedalījās padomniece 
Edīte Medne. Šogad bija iespējams vērtēt 18 priekšnesumus dažā 
dās vecuma grupās un katēgorijās: dziesmas, dejas, mūzikālie iz 
pildījumi un teatrālie uzvedumi. Ceļojošo balvu ieguva Meijo latviešu 
skolas “Graudiņš” dalībnieki Elva un Magnus NiguļiBeļenusi ar 
dziesmu “Sūnu ciema veči” (pedagogs Laine NiguleBeļenusa).

• Turpinot iepriekšējo gadu tradiciju, Latvijas vēstniecība Īrijā sest
dien, 2020. gada 2. maijā, aicina visus, kam Latvija sirdī, pievienoties 
latviešu kāpienam Svētā Patrika kalnā. Šī gada kāpiens ir veltīts Lat
vijas neatkarības atjaunošanas 30.  gadadienai. Kopā kalna galā iz 
ritināsim mūsu Valsts karogus un nodziedāsim Latvijas himnu.

ČEChIJA.  27. februārī Latvijas vēstniecība Čechijā demonstrēja 
Latvijas simtgades filmu “tēvs Nakts” 14. starptautiskajā prettota li
tārisma festivālā Mene Tekel. Vēstniece Gunta Pastore kopā ar Mene 
Tekel direktori Danielu ržeržihovu  atklājot filmas “tēvs Nakts” pirm
izrādi, pateicās organizātoriem par filmas iekļaušanu programmā, kā 
arī par vēstniecības veiksmīgo ilglaicīgo sadarbību ar festivālu.

UZBEKISTĀNA. 25. februārī taškentā svinīgi atklāja 
22. Starptautisko izstādi “Izglītība un karjēra”, kuŗā studentiem no 
Uzbekistānas ir iespējas iepazīties ar ārvalstu augstākās izglītības ie 
stāžu piedāvātajām studiju programmām. Izstādes taškentā atklā
šanas ceremonijā Latvijas vēstnieks Michails Popkovs uzsvēra, ka 
izglītības sfēra ir viena no svarīgākajām jomām Latvijas un Uzbekis
tānas divpusējās attiecībās. Šobrīd Latvijā augstāko izglītību iegūst 
vairāk nekā 1700 studentu no Uzbekistānas, turklāt studējošo skaits 
katru gadu palielinās.

kuŗā attēlota pirmā laik raksta 
vā ka un jaunākā žurnāla numura 
vāka kollāža.

2020. gada 15. februārī apritēja 
90 gadi, kopš tika izdots Universi
tas pirmais numurs. Dažu lappu 
šu biezais laikraksts 30. gados 
tagad pārtapis illustrētā, krāsainā 
žurnālā ar plašu lasāmvielu aka
dēmiskajai saimei. 90 gadu laikā 
sagatavoti un izdoti 275 Universi
tas numuri.

***
Izdota grāmata 

“Rīgas Skolēnu pils gadu ritos”
29. februārī Bērnu un jauniešu 

centra “rīgas Skolēnu pils” Svētku 
zālē notika grāmatas “rīgas Sko
lēnu pils gadu ritos” atvēršanas 
svētki.

 Grāmata veidota, lai, akcentējot 
vēstures faktus 80 gadu gaŗumā, 

pierakstot četru paaudžu atmiņu 
stāstus, vēstītu par rīgas Skolēnu 
pili. Izdevumā rastas atbildes jau
tājumam, kāpēc daudzu gadu ga 
ŗumā pedagogi, darbinieki, bērni, 
jaunieši un viņu vecāki ar mīle s
tību atceras šeit piedzīvoto un 
atgriežas ciemos.

ziņas sakopojis  P. Karlsons

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem
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SALLIJA
BENFELDE

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

FrANKS 
GOrDONS

Piektās datoru paaudzes laik
metā globalizācija ir neapstrī   
da ma un nenovēršama. Viss sai s
tīts ar visu – jebkurā jomā. taču 
līdztekus globalizācijai sabied  
ris kajā apritē ieviesies ne visai 
skaidrs termins “globālisms”, kas 
tiek stādīts pretim “nacio nāla jam”. 
runa ir par tā sauktajām na  cio
nālajām valstīm, un ir tādi, kas ap 
galvo, ka nacionālā valsts ne  esot 
savienojama ar demokra tiju.

taču pieredze rāda, ka nacio
nāla valsts var būt demokratis  
ka – un te nav pretrunas, tas ir 
gluži dabiski.

Sāksim ar Latviju – latviešu tau
tas nacionālo valsti, kuŗas bū  tī 
ba pārliecinoši formulēta Sa  tver 
smes preambulā. tās pilsoņiem 
neatkarīgi no tautības ir garantē
ta vārda un konfesijas brī vība, un 
piedalīties Saeimas vē  lēšanās var 
viss polītiskais spektrs – no Lat
vijas krievu savie nī bas līdz Na 
cionālajai sa  vie nībai Taisnī gums. 
rīgas krievu avīze Segodņa un 

Nacionāla un demokratiska – gluži dabiski
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

tās portāls bb.lv var netraucēti 
paust, teiksim, pretlatviskus 
vie dokļus, un nepilsoņu (pa  stā
vīgo iedzī vo t ā ju) bērniem nu 
garantēta Lat vijas pilsonība.

Latvija tātad ir reizē nacionāla 
un demokratiska valsts. Diemžēl 
arī pēc turpat 30 atjaunotas ne 
atkarības gadiem tā nes, var teikt, 
smagu “hipotēku”, kas mantota 
no turpat pussimts padomju oku
pācijas gadiem – patlaban lat vie
šu īpatsvars ir vien 62 procenti 
no valsts iedzīvotāju kopskaita, 
tās galvaspilsētā rīgā 46 procen 
ti – tātad mazāk par pusi. Latvi 
jas pamattautai pretim stāv diez
gan kompakta t.s. lingvistiskā ko 
piena – krievvalodīgo masa, ku 
ŗai valsts neliedz ik gadu 9. maijā 
apliecināt savu visai atšķirīgo 
vēstures izpratni.

te vērts atgādināt, kā 1935. ga   
dā latviešu īpatsvars Latvijā bija  
75 procenti, kamēr mazākum
tautības – krievi, vācbalti, žīdi, 
baltkrievi – 25 procenti. toreiz 

Latvijā nepastāvēja divkopienu 
valsts drauds, ar kuŗu tai jopro
jām jārēķinās...

Ņemsim Franciju. tā bez šau
bām ir nacionāla valsts. Pat tās 
oficiālais nosaukums ir “Franču 
(nevis Francijas) republika”. Un tā 
reizē ir demokratiska. 1958. gada 
konstitūcija tās iedzīvo tā jiem ga 
rantē visai plašas brīvības un 
tiesības, un turklāt tur valda “lai
cīguma” (laicite’) princips – baz
nīca ir atdalīta no valsts. Etniskie 
franči sastāda šīs valsts absolūto 
vairākumu, un mazākumtautību 
pārstāvji, izņemot vienu grupu, 
nekad neradīja problēmas. Visi 
bērni Francijā mācās franču sko
lās pēc kopīgas programmas, un 
valsts svētkos visi dzied Marse  l 
jezu.

tā viena īpatnējā grupa ir is 
lam ticīgie, kuŗu mentālitāte un 
dzīvesveids ir stipri atšķirīgs. ta 
ču, kaut gan Parīzes priekšpilsē 
tās un Marseļā viņu klātbūtne ir 
uzkrītoša, visas Francijas mērogā 

viņu īpatsvars ir 8,8 procenti – 
mazāk par desmito daļu. Un viņu 
bērni iet jau pieminētās fran
ciskajās.

tātad Francija ir nacionāla un 
demokratiska.

Ņemsim Vāciju. tā ir neapšau
bāmi vāciska. tās himna beidzas 
ar vārdiem Bluhe deutsches Va 
ter land (Plauksti, vācu tēvzeme). 
Visi bērni, neatkarīgi no tautības, 
mācās vācu skolās pēc kopīgas 
programmas.

Vācijas konstitūcija (Grundge
setz) garantē demokratiskas brī
vības gan valsts, gan federālo 
zemju mērogā.

Interesanti, ka vācu patrio
tisms, lepnums par savu valsti 
visspilgtāk izpaužas tad, kad Vā 
cijas komanda (neatkarīgi no 
spēlētāju etniskās izcelsmes) uz 
var starptautiskos čempionātos.

tāpat kā Francijā, zināmas 
problēmas Vācijā rada islam ti cī
gie, lielākoties turki un kurdi, kuŗu 
īpatsvars Vācijā ir 5,7 procenti – 

stipri mazāk nekā Fran cijā.
taču visai pozitīvs piemērs Vā 

cijā ir Čems Ozdemirs – cienī jams 
vācu polītiķis, parlamenta depu
tāts, kuŗš vairākus gadus bija diez
gan ietekmīgās polītiskas partijas 
Die Gruenen (zaļie) līdz priekš sē
dis un tagad vada Vāci jas transpor
ta komiteju. Dzimis 1965. ga  dā 
netālu no Štutgartes, turku vies
strādnieka ģimenē, kas neilgi pirms 
tam ieguva Vācijas pilsonību. Čems 
Ozdemirs ir, var teikt, simtpro
centīgas integrā cijas piemērs.

Gan Vācijā, gan Francijā ir par
tijas, kas prasa vēl faraniskāku, 
vēl vācisku valsti un pieder pie 
galēji labējā spārna: Marinas Le 
pēnas Nacionālā fronte un AfD – 
Alternatīva Vācijai. Abas saņem 
financiālu palīdzību no Krievijas 
un atbalsta Kremļa imperiālās 
ambīcijas. Un Putina režīmam 
izdevīgi atbalstīt visu, kas vērsts 
uz Eiropas Savienības un “kolek
tīvo rietumu” vājināšanu.

Janvārī Krišjāņa Kariņa koali
cijas valdībai apritēja pirmais 
darba gads. Kā to vērtēt?

Manuprāt, uzreiz arī jāatceras, 
ka valdībā ir pārstāvētas piecas 
partijas ar visai atšķirīgu darba 
stilu un izpratni par to, kas un kā 
darāms, un kāpēc tas vispār jā  da
ra. turklāt viena gada laikā nav 
iespējams labot un mainīt ie 
priekšējo gadu kļūdas un pavir šī
bas, piemēram, veselības aprūpē 
vai labklājības jomā. Protams, 
neviena partija neapgalvo, ka 
grib sliktu Latvijas valstij un tās 
iedzīvotājiem, tomēr darbi brī
žiem liek šaubīties par dažu mi 
nistru kompetenci vai neatkarību 
no kāda vai kādu polītiski eko
nomisko grupējumu interesēm. 

Jāatceras arī, ka Latvijai ir Na 
cionālās attīstības plāns (NAP), 
kas tiek pieņemts sešiem gadiem, 
un pēdējais NAP bija veidots at 
tīstībai no 2014. līdz 2020. ga 
dam. Pašlaik ir tapis un apstip ri
nāšanu gaida jauns NAP 2021. – 
2027. Neapšaubāmi, ka valdības 
darba Deklarācija, valdības rīcī
bas plāns, lai īstenotu Deklarā
ciju un NAP ir savstarpēji saistīti 
un viens otru ietekmē.

 Pārresoru koordinācijas centrs 
sarēķinājis, ka kopumā mērķi 
tiek sasniegti aptuveni 61% ap 
mērā.  Iespējams, līdz gada bei
gām varētu izpildīt aptuveni 80% 
mērķu, bet jau tagad skaidrs, ka 
vairākas svarīgas apņemšanās 
neizdosies īstenot. 

Protams, viena no Latvijas lie
lākajām nelaimēm ir lielā nevien
līdzība jeb ienākumu atšķirības 

Kādu atzīmi likt valdībai?
starp nabadzīgajiem vai uz na 
badzības robežas dzīvojošajiem 
un turīgajiem un bagātajiem. Ie 
nākumu atšķirību raksturo sum
mārais nevienlīdzības indekss.  
Jo indekss zemāks, jo valstī lie
lāka vienlīdzība. Iepriekšējā plā
na tapšanas laikā Latvijā tas bija 
6,5 un tika prognozēts, ka 2020. 
gadā tas noslīdēs zem 5. tomēr 
dzīvē nekas nav mainījies, un in 
dekss joprojām ir 6,5. Nāka mais 
nozīmīgais NAP paredzētais rā 
dī  tājs bija iedzīvotāju skaita pie
augums: iedzīvotāju skaita dabis
kais pieaugums līdz 2020. gadam 
uzlabosies uz pusi – no aptuveni 
mīnus 10 000 līdz mīnus 5000 
cil vēku gadā. Dzīvē viss ir daudz 
skarbāk. Dabiskā pieauguma rā 
dītāji uz dažiem gadiem uzla
bojās, bet šobrīd esam turpat, 
kur agrāk – minus 9500 cilvēku 
gadā! Izmirstam ātrāk, nekā plā
nots! tiesa gan, iekšzemes kop
produkts (IKP) uz vienu iedzī
votāju attiecībā pret vidējo Ei 
ropas Savienības rādītāju pieau
dzis no 57% līdz 69%, krietni pār
spējot plānā noteikto prognozi.

Jā, var sacīt, ka Saeimas un val
dības lemtais un darītais ir ietek
mējis NAP izpildi, bet jau minē 
ju, ka valdība strādā tikai gadu, 
un gadiem ieilgušās problēmas 
nav atrisināmas vienā vai pat 
pāris gados. Iedzīvotāju noveco
šanās notiek visā Eiropā. Ne velti 
valstis sāk domāt par pensiju 
sistēmas reformu, lai nenotiktu 
tā, ka pēc gadiem divdesmit iz 
rādītos, ka pensijas vairs nav ie 
spējams maksāt. Strādājošo būtu 

daudz mazāk par pensijā eso
šajiem, un nodokļu būtu daudz 
par maz uzkrājumu veidošanai. 
Droši vien jāatceras arī, ka eko
nomika nav atkarīga tikai no 
vienas valsts lēmumiem, jo mūs
dienu globālajā pasaulē cits ar 
citu  esam saistīti vairāk, nekā to 
gribam atzīt.

Krišjāņa Kariņa valdībai ir iz 
devies noturēties gadu par spīti 
tam, ka jau tūlīt pēc tās apstip
rināšanas tika apgalvots, ka ilgi 
tā nenoturēsies. Manuprāt, tai ir 
iz  devies noturēties, pateicoties 
prem jeram Kariņam. Brīžam, 
tikai noraugoties uz to vien, kas 
redzams publiskajā telpā, jābrī
nās, kā iespējams nezaudēt sa 
valdību un domāt ar skaidru prā
tu. Premjers pats ar zināmu iro
niju ir izteicies, ka koalīcija ir 
tāda, kāda tā ir, lai gan partijām 
brīžiem neizdodas pat vienoties, 
kāda šodien ir diena. Nopietni 
runājot, Krišjānis Kariņš ir diplo
māts šī vārda plašākajā izpratnē. 
Un arī kompromisu meistars. 
tomēr būtiskos jautājumos, ma 
nuprāt, nav atklāti piekāpies. Gan
drīz nepārtraukti viņam nākas 
aicināt kādu no ministriem at 
cerēties par valdības deklarācijā 
rakstīto un izdarīt tos darbus, 
kuŗi paredzēti rīcības plānā. Jā, 
publiskajā telpā ap valdību radītā 
trokšņa netrūkst, jo nozarēs pa 
redzētās reformas klibo, un ie 
dzīvotāju uzticību valdībai tas 
nevairo. Visspilgtākais piemērs, 
protams, ir mediķu algas. Solīts 
tika daudz, izdarīts daudz mazāk. 
Vai tajā var vainot tikai valdību? 

Par atalgojuma paaugstināšanu 
lēma Saeima, bet pamatus bija 
ielikusi jau iepriekšējā valdība. 
Jā, valdībā ir ministri, kuŗi pirms 
valdības apstiprināšanas, vēl esot 
Saeimā, balsoja par cipariem, kas 
pēc tam izrādījās visai bezat
bildīgas fantāzijas auglis. Šobrīd 
lēnām sākas diskusijas par no 
dokļu reformu, kam būtu jānotiek 
nākamajā gadā. Pagaidām ne  iz
skatās, ka finanču ministrs Jānis 
reirs saprot, ka tas, kā viņš redz 
iespēju papildināt valsts budžetu, 
nemazinās nevienlīdzību. Lab
klā jības ministre ramona Petra
viča mēdz daudz runāt, bet grūti 
spriest par to, vai viņa patiešām 
saprot un zina, kā Latvijā dzīvo 
cilvēki. 

Ar kritiskām piezīmēm un 
šaubām par brīžam darīto varētu 
pārlasīt gandrīz visu ministru 
sarakstu un, iespējams, ka būtu 

grūti kaut ko pārmest vienīgi 
ārlietu ministram Edgaram rin
kē vičam. Galu galā aiz katra mi 
nistra stāv viņa partija, turklāt 
vēlētāji bieži vien aizmirst, ka 
partijas solītais nav tieši tas pats, 
kas ierakstīts valdības deklarācijā 
un rīcības plānā. Šie valdības 
dar bu reglamentējošie noteiku
mi ir kompromiss starp piecām 
partijām, un koalīcijas valdībā tie 
vienmēr būs kompromiss.

Protams, vērtējot valdības dar
bu, ekspertiem būtu jāvērtē at 
sevišķi katra nozare. Mūsu laik
raksts visai daudz rakstījis par 
domstarpībām veselības un izglī
tības reformās, arī par vārda un 
preses brīvību saistībā ar vairā
kiem likumprojektiem u.c., to 
mēr, manuprāt, gada laikā valdī
bas paveikto darbu var vērtēt kā 
apmierinošu. 
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VITAM, SALUTEM, VERITATEM
Profesora  Uģa Gruntmaņa priekšlasījums korporācijas Lettonia 150 gadu jubilejas sarīkojumā

(Turpināts no nr. 8.) 

Lielākā daļa mūsu biedru kaŗa 
laikā, pēckara periodā un, Lat vi
jai atgūstot neatkarību, palika 
uzticīgi Lettonijas vērtībam – Vi 
tam, salutem, veritatem  jeb dzī
vei, labklājībai, patiesībai. taču 
mums jāatzīst, ka tas ne vienmēr 
izdevās. Kā daudzās ģimenēs, 
notiek labas un diemžēl arī slik
tas lietas, taču ir nepareizi šo vēr
tējumu izdarīt par cilvēku, ģime
ni vai organizāciju tikai pēc kāda 
fakta vien. tās novērtē atkarībā 
pēc tā, vai ir bijusi godīga un kriet
na, uzsveŗu – godīga un kriet 
na diskusija, kas vērsta uz pa  tie
sības noskaidrošanu un tās iz 
pra  šanu. Un, protams, gūtajām 
mācībām.  Bez tā neviens cilvēks, 
ne ģimene, ne organizācija nevar 
virzīties uz priekšu, tas ir kritiski 
svarīgi mūsu, Lettonias, nākotnes 
paaudzēm. 

Krietnums, savstarpējā uzti
cēša nās, tautas mīlestības gars 
saturēja, satur un saturēs kopā 
Lettonias biedrus, citu korpo rā
ciju biedrus Latvijā un visur, lai 
kur mēs arī būtu. 

Līdz ar  Latvijas atjaunošanu 
daudzi, kas ir starp mums šo 
dien, bet vēl lielāks skaits ar 
mūsu brāļu, kuŗu vairs nav starp 
mums, cēla un atjaunoja Lettoniu 
un Latviju kā spēdami. Sirsnīgs, 
jo sirsnīgs paldies viņiem visiem 
par to! Minēšu vairākus no vi 
ņiem, un atvainojos, ka nevaru 
pieminēt visus. Man kā ārstam 
neaizmirstams bija 1989. gads, 
kad trīs ārsti un Lettonias filistri 
Kristaps Keggi un Betrams un 
Kristaps zariņi sarīkoja pirmo 
Latviešu ārstu kongresu, kad 
sanāca kopā desmitiem tūkstoši 
latviešu mediķu no visas pa 
saules. Šis kongress bija svarīgs 
sti muls Latvijas neatkarības at 
gū šanai, Lettonias darba atjau
no šanai un ticībai, ka Latvijas 
brīvība ir iespējama.  

Varu teikt, ka mana dzīve ir 
savijusies ar Lettonias dzīvi, teik
šu vēl vairāk – nezinu,  kur es 
būtu bez diviem man ļoti nozī
mīgiem  Lettonias filistriem? tā 
lajā 1992. gadā kāds Lettonias 
aicināja ierasties pie Kristapa 
Keggi viesnīcas istabiņā, kur viņš 
pateica, ka vēlas mūs uzaicināt 
pie sevis uz  Jeila universitāti. Šie 
trīs mēneši izmainīja manu iz 
pratni par lietām, un es izlēmu, 
ka gribu tur atgriezties reziden
tūrā. Mācījos uz eksāmeniem 
divus gadus, tos noliku, un 1996. 
gadā nonācu Jeilā. 

Aizbraucis ar 500 dolariem pie 
dvēseles un vienu čemodānu, 
devos pie Kristapa un lūdzu, vai 
es nevarētu aizņemties naudu 
veca auto iegādei, jo citādi ne 
tieku ne uz slimnīcu, ne at  pa
kaļ… Kristaps teica (un šos vār
dus es vienmēr atceros) –  es tev 
neaizdošu, es iedošu, bet, kad tev 
dzīvē būs iespēja palīdzēt jauna
jiem ārstiem, dari to! Esmu cen
ties to darīt. 

Otra nozīmīgā persona – ro 
berts rūsis, viņš ar mums ir kopā 
šodien, un nezinu, kāda Lettonia 
būtu bez šī izcilā, altruistiskā, 
taču savā sirdī tik vienkāršā un 
draudzīgā cilvēka, kas ar savu 
enerģiju un gara spēku mums 

palīdzēja uzbūvēt Lettonias na 
mu, palīdzēja atjaunot Latvijas 
banku un man personīgi vien
mēr bija gatavs ieklausīties un 
sniegt neatsveŗamu padomu. Va 
kar parādīju robertam viņa 60 
gadu jubilejas foto 1993. gadā, 
kur robertam uz jubileju drau  
gi uzdāvināja salmu cepuri ar 60 
dolariem, apliktiem apkārt tai. 
Pēc novadītā kanta roberts man 
atdāvināja šo cepuri, un tā ir lie
lākā nauda, kādu jebkad esmu 
saņēmis par savām dziedāšanas 
spējām. Bet 1993. gadā 60 dolari  
bija vairāk nekā nopelnīju slim
nīcā, strādājot  mēnesi. 

Nenoliedzami, daudz kas ir 
mainījies un uzlabojies pēc Lat
vijas neatkarības atjaunošanas. 
Pēc šiem 30 gadiem Latvijā mēs, 
Lettonia, varam pulcēties, izteikt 
savas domas un idejas brīvi un 
bez bailēm, esam ES, NAtO, esam 
tikuši pie pirmā atklātās vēlēša
nās ievēlēta prezidenta, mums ir 
pasaulslaveni mūziķi, māksli nie
ki, sportisti, zinātnieki, ārsti un 
citu profesiju pārstāvji. tas ir ļoti 
svarīgi… taču valstu varējumu 
rietumu kultūrā mēra un tās 
vēr tību nosaka pēc tā, kā iztura
mies pret visneaizsargātākiem, 
slimiem, veciem, bez līdzekļiem 
palikušiem, pēc tā, vai visiem 
bēr  niem, neatkarīgi no viņu ve  cā 
ku rocības, ir iespēja sasniegt 
sa  vu ģenētiski nodoto potenciā
lu, vai ir iespējama godīga un 
nen  ovilcināta tiesa. (..) 

Atgriezīšos pie mūsu devīzes, Vi 
tam, salutem, veritatem jeb dzī vei, 
labklājībai, patiesībai… Lat vijai.

Latvijas pirmais prezidents Jā 
nis Čakste teica: “Mums jādara 
katram savs darbs, bet zināma 
daļa no mūsu laika jāvelta Lat
vijai.” 

VErItAtEM/Patiesībai. Ko 
mēs domājam ar to, kā to spējam 
ieaudzināt? Ģimenei ir ļoti sva
rīga loma, protams. Bet ticu, ka 
skolas, augstskolas, korporācijas 
ir būtiski nepieciešamas šai pro
cesā. Ko es ar to domāju? to,  ko 
tautas valodā sauc par špikoša 
nu jeb norakstīšanu. tas izklausās 
triviāli, tas notika, kad es gāju 
skolā un augstskolā, es to darīju 
pats, jo bija sajūta,  ka to dara gan
 drīz visi. Un kā man stāsta sko 
lēni un studenti, tagad, brīvā 
Latvijā, nekas neesot  mainījies.  
Pirmo reizi par to iedomājos 
Dallasā, ASV, kur pirms katra 
skolas gada sākuma vecākiem    
uz mājām atsūtīja skolas “code of 
conduct”, kuŗā bija iztirzātas vai
rākas lietas, ko skolēns  nedrīkst 
darīt, un viena no tām bija špi

košana. Un, ja skolasbērns tiks 
pieķerts, neviens neiebildīs, ka 
sko lēnu izslēgs no skolas. Do  ku
ments bija jāparaksta gan bēr
nam, gan vecākam. tādu pašu 
parakstīja medicīnas studenti,   
ko mācīju, tādu pašu parakstī 
jām mēs, pasniedzēji. tajā nebi 
ja teikts par špikošanu, bet par 
akadēmisko godīgumu, interešu 
konfliktiem utt. Es ļoti rūpīgi 
pārdomāju, kāpēc tas tiek prasīts, 
un sapratu – tas ieaudzinātu go 
dīga valsts pilsoņa sapratni un 
jēgu un skaidri dod katram pil
sonim ziņu, kas ir tās vērtības, 
kas mums kā sabiedrībai ir sva
rīgas un uz ko mēs tiecamies. Šā  da 
ētiskuma un godīguma mēr auk
las nospraušana, godīgas merito
kratijas jēga ģimenē, skolā, augst
skolā, slimnīcā, jebkuŗā darbā, 
maksājot nodokļus mūsu valstij, 
ir kritiski svarīga. Mums kā aka
dēmiskai mūža organizācijai jā 
būt līderim šo vērtību uzturēša 
nā un reklamēšanā, skaidri no 
rādot, ka tās ir vērtības, uz ko 
mēs pastāvam un ko turam 
visaugstākā godā. 

SALUtEM/Labklājībai.  Vēlos 
apgalvot, ka Lettonia to pilnībā 
nodrošina saviem biedriem. Jau
tāsiet, kā? Mans pamatojums ir 
vēsturē ilgākais pētījums, kas 
veikts Hārvarda universitātē un 
norit jau 82. gadu. tas atklāja, ka 
cilvēka dzīvi visvairāk pagarina 
piederības sajūta, patiesa drau
dzība, kopīgas intereses. Šīs sajū
tas pagaŗina mūsu kvalitātīvās 
dzīves ilgumu vairāk nekā mūsu 
holesterīna līmenis vai asins
spiediens.  tā ir patiesība no ļoti 
pragmatiska veselības viedokļa, 
un Lettonia ir mūsu mūža drau
dzības, kopīgu interešu organi
zācija, kas ļauj mums nodzīvot 
ne vien gaŗāku, bet arī inte re
santāku un kvalitātīvāku dzīvi. 
taču ne vien mūsu Lettoniai, bet 
visām korporācijām ir jādomā, 
kā veicināt visas valsts kopējo 
labklājību. Mums ir svarīgi kor
porācijā diskutēt –  kas arī no
tiek – , ko mēs ar to saprotam, kā 
to novērtēt, vai IKP pieaugums 
valstī automātiski nodrošina lab
klājības pieaugumu ikkatram cil
vēkam, un valstij kopumā? Vai 
labāks ir tagad bieži piesauktais 
cilvēku “laimes indekss”, un kas 

to vairo? Ir skaidrs, ka intelek
tuāli spēcīgi cilvēki ir vislielākie 
nākotnes IKP pienesēji. Mums 
kopā jādomā, kā spēsim motīvēt 
cilvēkus mācīties Latvijas un pa 
saules labākajās augstskolās, un 
kā spēsim viņus atgriezt mājās, 
kad apmācības beigušās, atgriez
ties fiziski vai virtuāli. Jūs jau
tāsiet, vai tas ir iespējams? tas ir 
iespējams! Islande ir izcils pie
mērs, valsts, kuŗā ir sešas reizes  
mazāk iedzīvotāju nekā Latvijā, 
jau pirms vairākiem gadu desmi
tiem izlēma, ka vienīgais, kā val
stij attīstīties, ir zināšanas. Islan
des parlaments nolēma, ka viņi 
atmaksās visu mācību naudu 
Islandes studentiem, kas pēc 
beigšanas no labākām augst sko
lām atgriezīsies un strādās Is  lan
dē piecus gadus. Atgriezušies ir 
85%. Un kā intervijā minēja bi 
jušais Islandes prezidents, viņš 
domā, ka tieši tas Islandei no 
drošinājis lielo ekonomisko iz 
augsmi. Uzskatu, ka mums, 
Letto niai, kopā ar citām korpo
rācijām, mūsu literāro vakaru 
diskusijām jākļūst par katalizā
toriem, intelektuāliem sadarbī
bas puduŗiem jaunu ideju dzim
šanā valsts attīstībai. 

VItAM/Dzīvei. Aicināsim Le 
t  to niu, visas korporācijas mainī
ties uz augšu un pārtapt par zi 
nāšanu centriem, diskusiju cen
triem, un tas būtu mūsu piene
sums Latvijas kopējā intelek tuā
lajā balsī. Mums jākļūst atvēr
tākiem, jāpatur vecās, svarīgās 
tradicijas, bet jāveido arī jaunas, 
lai valsts dzird, kāds ir mūsu 
akadēmisko mūža organizāciju 
viedoklis par daudzām valstij tik 
svarīgām lietām. Ir viss, lai mēs 
kļūtu par intelektuālo centru 
valsts attīstības diskusijās. 

Nobeigšu ar izcilā latviešu  
dzejnieka Andreja Eglīša vār
diem, 
Kur mīt tas spēks, kas pacels mūs?
Vai nezināt, tie esat jūs! 

Mēs, Lettonia, kopā ar citām 
korporācijām devām, dodam    
un turpināsim dot savu piene  
su mu Latvijas attīstībai! Katrā 
ziņā to es mums visiem novēlu, 
151. gadu uzsākot! 

Vivat, Crescat , Floriat, Lettonia 
in eternum! 

Kopbilde LU aulā pēc svinīgā akta // Foto: Jurģis rikveilis

No kr. Lettonias filistri Valdis Liepiņš, Olģerts Pavlovskis, Rainers 
Vilāns, Uģis Gruntmanis, Aldis Austers, Kārlis Dumbris, Aivars 
Osvalds  // Foto: Jurģis rikveilis

Gājiena priekšgalā no kr. Roberts Kits, Mārtiņš Dunskis, Raivis 
Bondars // Foto: Jurģis rikveilis
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MĀrA LIBEKA (LA)

“Ja Saeima grozīs likumu “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
tā, ka Latvijas rezidentiem, kas 
pensiju nopelnījuši ārvalstīs, un 
tiem, kas to nopelnījuši Latvijā, 
tiek piemērots atšķirīgs ar no 
dok li neapliekamo ienākumu ap  
mērs, tad Finanču ministrijas ie 
skatā pastāv risks. Var tikt at  zīts, 
ka likumprojekta normas pār
kāpj Satversmes 91. pantu, kas 
noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir 
vienlīdzīgi likuma un tiesas 
priek šā,” tā uzskata finanču mi 
nistrs Jānis reirs (Vienotība), ku  ŗa 
vadītajai ministrijai valdība bija 
uzticējusi sagatavot minētos li 
kuma grozījumus.

taču šim likumprojektam ir 
jāatbilst jau pieņemtā Diasporas 
likuma pārejas noteikumiem, ka 
“remigrējošajam diasporas lo 
cek lim tiek piemērots pensijas 
neapliekamais minimums tādā 
apmērā, kādā tas noteikts attie  
c īgajā ārvalstī”.

Likumprojekts ir nodots par
lamentam un patlaban tiek ga 
tavots otrajam lasījumam. Par šī 
dokumenta projektu atbildīgajā 
Saeimas Budžeta un finanču ko 
misijā nav vienprātības. Samēro
šanai ar Diasporas likuma pārejas 
noteikumiem nepiekrīt ne tikai 
Vienotība, bet, kā norādīja komi
sijas priekšsēdis Mārtiņš Bon
dars, arī Attīstībai/Par..

“Uzskatām, ka visiem pilso
ņiem ir jābūt vienādām tiesī
bām,” sacīja Bondars. Arī komi
sijas pārstāve Dana reizniece
Ozola (zzS) uzskata, ka liku
mam jābūt taisnīgam ne tikai pret 
tiem pensionāriem, kas brauc 
atpakaļ uz dzimteni, bet arī pret 
tiem, kas šeit dzīvo.

Ministrs J. reirs Saeimas komi

Par pensijām, atgriežoties Latvijā

sijai ir norādījis, ka, “vērtējot 
Latvijas rezidentu Latvijas vecu
ma pensijas saņēmēju un Lat 
vijas rezidentu ārvalsts pensijas 
saņēmēju situāciju, var konstatēt, 
ka viņi dzīvo vienā valstī ar vie
nādu ekonomiskās attīstības, pa 
tēriņa cenu u. tml. līmeni, var iz 
mantot Latvijas infrastruktūru, 
veselības aprūpes sistēmu, valsts 
un pašvaldību sniegtos pakal
pojumus…

tomēr likumprojekts paredz, 
ka viņu gūtais vecuma pensijas 
ienākums atkarībā no izmaksas 
avota (Latvijas vai ārvalstu vecu
ma pensija) tiek aplikts ar iedzī
votāju ienākuma nodokli, pie
mērojot atšķirīgu neapliekamo 
ienākumu apmēru”.

tātad, ja pensionārs savu pen
siju ir nopelnījis ārpus Latvijas 
kādā no Eiropas valstīm, tad Lat
vijā viņam tiktu piemērots tāds 
neapliekamais minimums, kāds 
tiek piemērots ārvalstīs nopel nī
tajai pensijai, un lielākajā daļā 
valstu tas ir lielāks nekā Latvijā.

Piemēram, Lielbritanijā, kur 
peļņā devušies daudzi Latvijas 

ie  dzīvotāji, 2019. gadā ar nodok
ļiem neapliekamais minimums 
bija 1145 eiro mēnesī, kamēr Lat
vijā – 270 eiro (šogad – 300 eiro). 
Savukārt Spānijā neapliekamais 
minimums pieaug līdz ar cilvē 
ka vecumu. Sasniedzot pensijas 
vecumu, tas ir 458 eiro mēnesī, 
taču personām, kas ir vecākas 
par 65 gadiem, ar nodokļiem 
neapliek 558 eiro mēnesī, bet cil

vēkiem, kas vecāki par 75 ga  
diem – 675 eiro mēnesī.

Celiet minimumu 
arī vietē jiem pensionāriem!
Pasaules Brīvo latviešu apvie

nī bas (PBLA) priekšsēde Kri s 
tīne Saulīte paziņojusi, ka ap  vie
nība ir pret ārvalstīs nopel nī        
to pensiju aplikšanu ar “dubultu 
nodokli”, par kādu, viņasprāt, var 
uzskatīt šo pensijas apmēra sa  ma
zināšanu, ja tai piemērotu Lat vijā 
noteikto neapliekamo mi   ni mu
mu. 

“Vairākkārt Saeimas deputā
tiem esam norādījuši, ka tādā 
gadījumā ir jāceļ Latvijas pensiju 
ar nodokli neapliekamais mi 
nimums. runa ir par to, ka tas 
būtu godprātīgi. Neesmu kautrē
jusies paust šo viedokli jau tad, 
kad tika izstrādāts Diasporas 
likums,” sacīja PBLA priekš sē  de.

Finanču ministrija (FM) infor
mē, ka mūsu kaimiņvalstī Lie
tuvā pensijas vispār ir atbrīvotas 
no nodokļa, tāpat kā Bulgārijā, 
Ungārijā un Slovakijā.

tāpat FM informē, ka Eiropas 
Savienībā nav nevienas dalīb
valsts, kuŗas rezidentiem pie mē
rotu citas valsts ar nodokli ne 
apliekamo minimumu. Ārvalstu 
izcelsmes pensijas un vietējās 
pen  sijas tiek apliktas ar nodokli 
saskaņā ar vienādiem noteiku
miem.

Cer, ka veicinās atgriezties
Saeimas Ārlietu komisijas va 

dītājs richards Kols (Nacionālā 
apvienība), kuŗš strādā arī Bu 
džeta un nodokļu komisijā, aiz
stāv potenciālajiem remigran
tiem izdevīgos grozījumus. De 
putāts min piemēru, ka vēl ne  se
nā pagātnē – 2013. gadā – Lat  vi  
ja noslēdza divpusējo līgumu ar 
Krieviju, un tur nopelnītās pen
sijas mūsu valstī netiek apliktas 

ar nodokli.
tāda pati situācija ir arī ar  

ASV, Kanadu un vēl citām val
stīm. “tad jau tiem polītiķiem, 
kas iebilst pret ārvalstu pensijām 
piemērojamo neapliekamo mi 
nimumu, vajadzēja vērsties at 
tiecīgajās iestādēs ar sūdzību jau 
tad, kad tika noslēgti šie līgumi. 
tie cilvēki, kuŗi plāno atgriezties 
Latvijā, lai šeit pavadītu vecum
dienas, tērējot citās valstīs nopel
nīto pensiju, maksās pievienotās 
vērtības, akcīzes un citus nodok
ļus, tādējādi sniedzot pienesu 
mu valsts tautsaimniecībai. tā 
pēc uzskatu, ka to pensionāru, 
kas dzīvojuši ārzemēs, un paš
māju pensionāru pretnostatī ša  
na ir diezgan neveselīga un ne 
veicinās šo cilvēku atgriešanos 
Latvijā,” saka r. Kols.

Neatbildētie jautājumi
tomēr saistībā ar apspriesta

jiem grozījumiem vēl ir daudz 
neatbildētu jautājumu, kas Saei
mas komisijai būs jānoskaidro. 
Latvijas Pensionāru federācijas 
priekšsēde Aija Barča: “Pie
mēram, kā tiks rēķināts neaplie
kamais minimums, ja daļa pen
sijas ir nopelnīta Latvijā, bet daļa – 
kādā citā valstī. Vai šādā gadī
jumā abas pensijas jāskaita kopā? 
Vēl ne tik sen bija gadījums, ka 
vīrietis, kuŗš nopelnījis palielu 
pensiju ārzemēs, atgriezās Latvijā 
un ar lielu gandarījumu gaidīja, 
ka viņam to izmaksās, bet vīlās, 
saņemot tolaik Latvijā noteikto 
minimālo algu 430 eiro. Izrādās, 
ka vīrietis nebija maksājis saviem 
bērniem uzturlīdzekļus, tāpēc 
visus šos gadus, kamēr viņš pel
nīja lielo pensiju, to viņa vietā 
darīja valsts. tāpēc tagad lielākā 
daļa no pensijas tiek ieskaitīta 
Uzturlīdzekļu garantiju fondā. 
Arī tā gadās un nevienam vien.”

UzzIŅAI
“Pārrobežu piedziņas lietu 

īpatsvars ir 20%. Pārsvarā fi 
gurē Vācija, Īrija, Lielbritanija,” 
stāsta UGF Juridiskās nodaļas 
vadītāja Linda Sparāne. “Vi  dē
ji mēnesī no uzturlīdzekļu pa 
rādniekiem tiek piedzīts mil
jons, taču arī parāda summa 
aug, tas ir 320 miljoni. Bet 
bēr niem ir jānodrošina uztur
līdzekļi, un parādam nav no 
ilguma”. (No IR Nr.8, 2020)

S P I L G T S  C I TĀT S

Atbildība sākas augšā
Juris Jauntirāns 40 gadus ASV 

strādājis ar tērauda struktūrām, 
piedalījies arī celtniecības nelai
mes gadījumu izmeklēšanā. Viņa 
viedoklis par Maxima traģēdijas 
izmeklēšanu un celtniecības no 
zari Paulam Raudsepam (IR).

Ilgi gaidītais spriedums zoli
tūdes veikala Maxima traģēdijas 
lietā daudzus sarūgtinājis un rai
sījis netaisnības sajūtu – kā var 
būt, ka par ēkas sabrukšanu un 
54 cilvēku nāvi atbildīgs ir tikai 
viens būvinženieris un viņa kļū
dainie aprēķini? Kur palikuši visi 
saskaņotāji, uzraugi un vadītāji, 
kuriem it kā būtu jāgarantē ēku 
drošums?

Juris Jauntirāns strādājis celt
niecības nozarē Amerikā, specia
lizējoties tērauda struktūrās. Kā 
pats saka, “esmu piedalījies pro
jektos vērtībā no pieciem tūk
stošiem līdz 550 miljoniem dolā
ru”. Pārstāvējis visu tēraudra žo
šanas industriju ASV būvniecī bas 
normatīvo standartu izstrādē, 
piedalījies arī vairāku celtniecībā 
notikušu nelaimes gadījumu iz 
meklēšanā. “Ir maz kā tāda, ko 
neesmu piedzīvojis vai redzējis,” 
viņš saka par savu plašo pieredzi. 
(..)

“Es vairāk nekā rūpīgi sekoju 
Latvijas celtniecības nozarē no 
tie košajam,” saka Jauntirāns, 
kurš to sācis tieši veikala Maxima 
tra ģēdijas rezultātā. Viņu sanik
nojis drīz pēc katastrofas kāda 
celt nie cībā iesaistīta uzņēmu 
ma advo kāta teiktais, ka firmai 
nav “ne  kādas morālas atbildības     
par ne  laimes gadījumu”, un     
viņa aiz kai tinājums izmeklē ša
nas laikā auga. “Mani personīgi 
tas aiz  skāra, ka 54 cilvēki no 
mirst, vēl daudzi ievainoti, un 
neviens nav atbildīgs. Atbildība   
ir jāuzņemas augstākai personai, 

attiecīgo or  ga nizāciju priekšn ie
kiem.”

Kāda ir būvuzņēmēju atbil
dība? Celtniecības uzņēmuma 
Re&Re īpašnieku un vadītāju ne 
bija starp apsūdzētajiem, tikai 
viņu būvdarbu vadītājs.

Jauntirāns pievērš uzmanību 
arī tā laika rīgas mēra Nila Uša
kova atbildībai. “Rīgas dome to 
plānus nepārbaudīja. Kā Uša  
kovs teica, visi paraksti bija pa 
reizā vietā. Bet tas ir mazsvarīgi.” 
Kā veikala Maxima gadījumā jau 
pierādījies, parakstus var arī vil
tot, tāpēc jāskatās rasējumi, nevis 
tikai paraksti. Jauntirāns stāsta –  
Indiānas štatā celtniecības uzrau
dzības iestādē strādājis viens ad 
vokāts un 20 inženieri. Viņi plā
nus bārbauda pēc būtības, nevis 
parakstu skaita. Latvijā reālu 
pār baužu vietā vairojas lieks 
papīru darbs.

Saruna ar Jauntirānu ir atsvai
dzinoša, jo viņš kā eksperts ap 
stiprina sabiedrības instinktīvo 
reakciju, ka spriedums veikala 
Maxima lietā ir pēc būtības ne 
taisnīgs. Vai tiesa un likumdevējs 
ieklausīsies prāta balsī?
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Ārzemniekam, kuŗš pirmo rei
zi iebrauc rīgā, par Latvijas gal
vaspilsētu parasti rodas patīkams 
iespaids. Viņš redz sakopto Vec
rīgu un jūgendstila kvartālus 
“klu sajā centrā”, ietur garšīgu mal
tīti kādā no daudzajām kafej nī
cām, izstaigā parkus un Centrāl
tirgu, varbūt aiziet uz Operu un 
Nacionālo bibliotēku, apmeklē 
zoodārzu vai pat aizbrauc līdz 
Jūrmalai. Bet tagad iedomāsi mies, 
ka mūsu viesis izlemj pa  stai gāties 
pa vienu no galvena jām pilsētas 
ielām – Marijas/Ča  ka ielu. Ko 
viņš ierauga Čaka apdzejotajā 
“žīdu un naktstauriņu” prome
nādē? Slēgti biznesi, izdrupušas 
ie tves, ēku pirmajos stāvos daudz
viet redzami sludinājumi – “izīrē” 
vai “pārdod”. Par šeit dzīvojošo 
rocību un interesēm liecina uz 
raksti – “lietoti apģērbi”, “lom
bards”, “spēļu zāle” un “ātrie kre
dīti”. tum ši, gadiem nemazgāti 
logi, iedzīvotāju pilnībā pamesti 
na mi. Kas zina, brīvprātīgi vai 
spai du kārtā? Sajūta tāda, ka pat 
la ban sākusies bēgšana no dažiem 
rīgas centra rajoniem, un Mari
jas/Čaka iela te ir līderos. Uz ku 
rieni tas būtu izpētes vērts jau tā
jums. Jaunieši un cilvēki pus
mūžā, iespējams, atraduši darbu 
ārzemēs. Kas bagātāks, tas pār
ceļas uz privātmāju Pierīgā vai 
pērk dzīvokli “jaunajos projek
tos”. Daži seniori varbūt atgrie
zušies dzimtajās mazpilsētās. Lie
pājā ar malku kurināmi vienis
tabas dzīvokļi esot nopērkami 
vien par 7000 eiro, pat lētāk. Var 
vismaz mierināt sevi ar domu,   
ka dzīvoju Krievijas imperatoru 
reiz iecienītā kūrortā.

Bet atgriezīsimies rīgā. Patie
sībā Marijas/Čaka ielā redzētās 
bēdīgās ainas atklāj dziļākus pro
cesus Latvijas galvaspilsētā. Die m
žēl rīgai patlaban nav īsta saim
nieka – gan pārnestā, gan pa  vi
sam tiešā nozīmē. Jo 24. feb ruā rī 
prezidents Egils Levits izsludi
nājis Saeimas pieņemto rīgas 
domes atlaišanas likumu. tagad 

rīgai vairs nav sava mēra, pilsētu 
pārvalda valdības iecelta pagaidu 
administrācija, trīs nepolītiski ie 
rēdņi. Paredzams, ka jaunas do 
mes vēlēšanas notiks 25. aprīlī. 
Pirmais, kas nāk prātā, ir teiciens – 
“labāk briesmīgas beigas nekā 
bez galīgas mokas”. Mirkli pado
mājot, jānonāk pie secinājuma, 
ka patiesībā šīs beigas nepavisam 
nav tās briesmīgākās. Jebkuras 
vēlēšanas, pat ja tās ir ārkārtas, ir 
daļa no demokratiskā procesa. 
Arī mokas nav bijušas bezgalī gas – 
vien trīspadsmit mēnešus. Sā  ku
šās aizvadītā gada 30. janvārī ar 
Korupcijas novēršanas un apka
ro šanas dienesta veikto kratīšanu 
rīgas mēra Nila Ušakova kabi ne
tā, tās beidzās ar prezidenta pa 
rakstu šī gada 24. februārī.

Patiesībā pacientam – rīgas 
domei – jau labu laiku bija iestā
jusies klīniskā smadzeņu nāve. 
rūpīgi būvētā, bet mākslīgā, vien 
uz kailām interesēm balstītā kon
strukcija – Saskaņa plus Gods 
kalpot Rīgai! izira ne tik daudz 
ārēja spiediena, cik iekšēju pret
ru nu plosīta. Lūk, kāds bija rīgas 
domes 60 deputātu sastāvs pēc 
2017. gada pašvaldību vēlēšanām: 
Saskaņa/Gods kalpot Rīgai! – 32, 
Latvijas Reģionu apvienība/Lat
vijas attīstībai – 9, Jaunā kon ser
vatīvā partija – 9, Nacionālā ap 
vienība – 6, Vienotība– 4 vietas. 
Beigu rezultāts domes atlai šanas 
dienā bija šāds: Saska ņa – 16, 
Gods kalpot Rīgai! – 7, Latvijas at 
tīstībai – 8, Jaunā kon servatīvā par
tija – 7, Na  cio nālā apvienība – 5, 
Vienotība – 4, Ne  atkarīgo depu
tātu frakcija – 4, de  putātu bloks 
Rīgai – 4, neatka rīgie deputāti  
bez frakcijas – 5. Jaunas frakcijas 
un jauni nosaukumi, daži depu
tāti – bez savas partijas. Sanaido
jušies kādreizē jie koalīcijas part
neri – Saskaņa un Gods kalpot 
Rī  gai!. Parali zēta pašvaldība bez 
pieņemta budžeta, domes sēdes 
bez lemtspējīga kvoruma.

Varētu jautāt – kā līdz tam va 
rēja nodzīvoties? Posta sākums 

meklējams vēl senākā pagātnē, 
2009. gadā, kad rīgas mēra amatā 
tika ievēlēts viens no Saskaņas 
līderiem, žurnālists Nils Ušakovs. 
Patiesībā tolaik daudziem rīdzi
niekiem patika jaunais, vien kār
šais, allaž smaidīgais mērs. Krie vs, 
kurš labi runā latviski, mīl kaķus 
un iesāk jaunu tradiciju – gran
diozu Līgo svētku svinēšanu Dau
gavmalā. Lūzums sabiedrības at 
tieksmē sākās 2011. gadā, kad 
Ušakovs izteica atbalstu valsts 
valodas statusa piešķiršanai krie
vu valodai un atbilstoša referen
duma sarīkošanai. Par to viņu 
kritizēja pat daudzi “Saskaņas” 
biedri. Ušakovs labi apzinājās, ka 
gluži bez latviešu balsīm nāka
majās rīgas domes vēlēšanās viņš 
tomēr nevarēs iztikt. Un tā uz 
2013. gada vēlēšanām tapa gana 
latviska Saskaņas satelītpartija – 
Gods kalpot Rīgai!, kuŗas sastāvā 
bija arī vairāki pazīstami latvie  
šu inteliģences pārstāvji. Abu 
par tiju kopīgi veidotais saraksts 
ieguva 39 vietas no 60. Līdzīgs, 
gan jau mazliet pieticīgāks panā
kums atkārtojās 2017. gadā. Diem
žēl saimniekošana rīgā neveicās. 
Precīzāk – tā bija visai īpatnēja. 
Viens piemērs – uzņēmums “rī 
gas satiksme”. Patiesībā sabied

riskais transports rīgā ir labs. tas 
kursē laikā, iegādāti jauni tram
vaji un trolejbusi, liela daļa ie 
dzīvotāju sabiedrisko transportu 
var izmantot par velti – skolēni, 
pensionāri. Jautājums – cik tas 
viss maksā? Daudz – 2019. gadā 
“rīgas satiksmei” no pilsētas bu 
džeta tika piešķirta aptuveni      
130 miljonu eiro liela dotācija 
vien. Un tad seko nākamais jau
tājums – kas notiek ar šo nodok 
ļu maksātāju naudu, cik godprā
tīgi tā tiek izmantota? Un te at 
klājās dīvainas lietas – aizdo mī
gas iepirkumu “shēmas”, samu
dži nāta pārvalde, ārzonu uzņē
mumi, kuŗu patiesie īpašnieki 
nemaz nav zināmi. Starpnieku 
firmas, kuŗās salikti “savējie”. Par 
“etalona” sistēmas jeb biļešu   
servisa uzturēšanu sabiedriskajā 
tran sportā 2018. gadā no rīdzi
nie ku kabatām samaksāti 15 mil
joni eiro, savukārt ieņēmumi      
no biļetēm bijuši vien aptuveni  
40 miljoni eiro. tad kam bija 
vajadzīga tik dārga sistēma? At 
bilde nav tālu jāmeklē – “etalo 
nu” apsaimnieko privāts uzņē
mums “rīgas karte”, kas atšķirībā 
no dotējamās “rīgas satiksmes” 
strādā ar peļņu. Pamazām atklājās 
aizvien jauni fakti gan par 

nebūšanām “rīgas satiksmē”, gan 
citos pašvaldības uzņēmumos. 
Aizdomām sekoja kratīšanas, aiz
turēšanas, apsūdzības, līdz aizva
dītā gada aprīlī ar Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības 
ministra rīkojumu Ušakovs tika 
atstādināts no domes vadības. 
Abu koalīcijas frakciju vadītāji 
Nils Ušakovs un Andris Ameriks 
gan ātri atrada sev “rezerves lid
lauku” Eiropas parlamentā Bri
selē, kur tika ievēlēti 2019. gada 
maijā. Pie rīgas vadības ķērās 
Dainis turlais, kuŗu pēc trīs (!) 
nedēļām nomainīja Oļegs Bu 
rovs. Bet rīgas domes sairumu 
tas vairs nespēja aizkavēt.

Februāra nogalē publicēti jau
nākie polītisko partiju reitingi. 
tie liecina, ka nākamajā rīgas 
domē var iekļūt Saskaņa, Gods 
kalpot Rīgai, Attīstībai/Par!, Jaunā 
Vienotība, Jaunā konservatīvā 
par tija, Nacionālās apvienības un 
Latvijas reģionu apvienības ko 
pīgais saraksts. Ja nekas būtiski 
nemainās, tad tā saucamās “lat
viskās partijas” ar nelielu pārsvaru 
var izveidot valdošo koalīciju 
nākamajā domē. Viens gan jau 
tagad ir skaidrs – Saskaņa rīgā 
vairs nebūs pie varas. Un tā jau ir 
cerīga zīme.

Rīgas spožums un posts

Sandra Bondarevska. Pētersoni Īrijā. 
Laika Grāmata, Rīgā, 2019

Grāmatu varat iegādāties Latvijas grāmatu veikalos vai, 
sazinoties ar redakciju.  Amerikā – nosūtot čeku 

par 35 ASV dolariem Inesei Zaķis 
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Jūs līdz šim domājāt, ka lat
vieši Īrijā ieradās tikai šajā gad
simtā, kad atvērās Eiropas Sa 
vienības vārti? Nē, jau pagā
jušā gadsimta sākumā Īrijā ie 
radās brāļi Kārlis un Konrāds 
Pētersoni un Zaļajā salā atstāja 
nozīmīgas vēsturiskas pēdas.

Par to saistoši un bezgala 
in teresanti zina stāstīt Sandra 
Bondarevska savā jaunajā grā
matā. Māksliniece Santa Siliņa 
parūpējusies par pievilcīgu 
vizuālo noformējumu. 

Čaka iela Rīgā

Līgo svētki Daugavmalā // Foto: Ģirts Ozoliņš
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

Pēdējā laikā latviešu diasporas 
darbības dokumentēšana, archī 
va liecību vākšana un nodošana 
valsts glabāšanā ir par Latvijas 
Kultūras ministrijas vienu no prio
ri tātēm. Šim jautājumam bija vel tī
ta pat Latvijas Saeimas sēde. Tas 
ir bijis par iemeslu tam, ka arī avī
ze Laiks un Brīvā Latvija, kas vien
  mēr pievērsusi uzmanību diaspo
ras aktīvitāšu atspoguļošanai un 
dokumentēšanai tās slejās, gata 
vo īpašu izdevumu, kas stāstīs par 
archīvu kārtošanu, vākšanu un sū 
tīšanu uz Latviju, atklājot, kādu 
dokumentāciju, mākslas darbus, 
priekšmetus un citas archivārijas 
vāc un pieņem glabāšanā valsts 
archīvi, mūzeji un bibliotēkas, kā 
arī izglītības iestādes un citas in 
stitūcijas. Šī rakstu sērija domāta 
arī kā praktisks palīgs tiem, kas 
nolē muši iesaistīties archīvu vāk
šanā un saglabāšanā. 

Red.

Mūsdienu pasaulē, kad cilvēku 
un tautu sazināšanos lielā mērā 
nosaka modernās technoloģijas, 
virtuālā pasaule un datori, kas 
ignorē tautu un valstu fiziskās 
ro bežas, nereti ir grūti runāt par 
kādas nācijas sadalīšanu vairākās 
daļās. tas attiecas arīdzan uz lat
viešiem, kuŗi pēc valstiskās neat
karības atgūšanas 1991. gadā vai
rāk nebija varmācīgi sadalīti di 
vās grupās – dzimtenē dzīvojošos 
un rietumos jeb, kā toreiz teica, 
trimdā mītošos. Saprotams, ka 
tamdēļ padomju okupācijas ga 
dos vienpusīgi tapušo Latvijas 
vēsturi bija jāpārraksta. to izda 
rīt bez dokumentārā materiāla 
nebija iespējams. Šī atziņa noveda 
pie pareiza secinājuma, ka “Lat
vijas vēsturisko materiālu neat
ņemama sastāvdaļa ir trimdā ra 
dusies dokumentācija, jo tieši tur 
tika uzturēta ideja par Latvijas 
valstiskuma kontinuitāti, par oku 
pācijas prettautisko raksturu”1.

Vēl pirms valstiskās neatkarības 
atgūšanas, tiklīdz radās mazākās 
iespējas, uz dzimteni sāka sūtīt 
da  žādas dokumentārās liecības 
par rietumos aizplūdušo un dzī
vojošo latviešu sabiedrisko, kul tū 
ras un izglītības darbību. Šo dar
bu veica abas nozīmīgākās biblio
tēkas – tagadējā Latvijas Nacio
nā lā bibliotēka un Latvijas Aka
dē miskās bibliotēkas Misiņa bi  b
liotēka, kādreizējais raiņa Lite
rātūras un mākslas vēstures mū 
zejs (tagad rakstniecības un mū 
zikas mūzejs) un citi mūzeji.

Darbs sākas
Centrālā valsts iestāde, kas se 

višķu uzmanību veltīja trimdas 
orga nizāciju un privātpersonu 
do  kumentu vākšanai kopš 20. gs. 
90. gadu sākuma, bija Latvijas 
Valsts archīvs (tagad Latvijas Na 
cionālā archīva struktūrvienība), 
kas pārraudzīja un glabāja pēc
kaŗa laika dažādu valsts iestāžu, 
tostarp arī kultūras, mākslas un 
izglītības dokumentus, kā arī Lat
vijas vēsturei nozīmīgu personu 
materiālus.

Archīva direktore Daina Kļa
viņa 1994. gadā Kultūras doku
mentu daļas vadītājam Mārim 
Brancim uzlika par pienākumu 
rast kontaktus ar latviešiem tuvās 

Trimdas archīvu mājupceļš
un tālās zemēs, rosinot viņus sūtīt 
archīvus uz Latviju. Šī iemesla dēļ 
tapa raksts “Neļausim izzust tau
tas atmiņai! Latvijas Valsts archī
va aicinājums”, kas tika izsūtīts 
visiem latviešu laikrakstiem trim
dā, tāpat arī zināmiem reģionā la
jiem izdevumiem, apkārtrak s tiem. 
Pirmais atsaucās ASV lat viešu 
laikraksts “Laiks” un pirmais to 
publicēja 1995. gada 3. maijā (pā 
r  ē jās avīzes atsaucās ti  kai pēc 
daudziem mēnešiem).

tajā teikts: “Rokraksti nedeg” – 
tā izteicies krievu rakstnieks Mi 
chails Bulgakovs pazīstamajā ro 
mānā “Meistars un Margarita”. 
Var jau būt, ka rokraksti nedeg. 
Tos bieži vien pēcnācēji izsviež 
laukā kā nevajadzīgas, nepielieto
jamas lietas, un no zemes virsas 
nozūd vērtīgi manuskripti, vēstu
les, dienasgrāmatas, zīmējumi, 
ide ju pieraksti, piezīmju grāma
tiņas, kas savā laikā atainojušas 
kāda cilvēka dzīvi, domas, mīles

tību, ciešanas, palīgā saucienus. 
Gudrās rokās šie “papīriņi” iegūst 
izcilu nozīmi – tie stāsta ne tikai 
par viena cilvēka likteni, bet par 
kādas ļaužu kopības vai tautas 
gaitām daudz emocionālāk par 
vēstures grāmatām vai pētīju
miem.

Laikam tādēļ kopš seniem lai
kiem ir radītas īpašās iestādes, ko 
sauc par archīviem. Tajos pacietīgi 
top vāktas, kārtotas un glabātas 
šīs liecības par cilvēku dzīvēm, 
darbiem un idejām. Izņēmums 
nav arī Latvija. Latvijas Valsts ar 
chīvā glabājas apmēram divi mil
joni mūsdienu valsts un sabied
risko iestāžu dokumentu. Šajā ar 
chīvā ir īpaša daļa, kuŗas viens 
uzdevums ir apzināt un iegūt 
personīgos archīvus, lielāko uzma nību 
veltot kultūras, mākslas, zi  nāt nes 
un izglītības darbinieku ma  nu s
kriptiem, zīmējumiem, vi sam, kas 
saistās ar konkrēta cilvēka dzīvi, 
ieskaitot pat viņa rēķinus utt.”

tālāk uzskaitot, kādus perso
nīgos archīvus LVA ir ieguvis un 
rūpīgi glabā, tiek paziņots: “Ar 
prieku varam pateikties arī glez
no  tāja Augusta Annusa meitai 
An  nai AnnusaiHāgenai un dē 
lam  Jānim Annusam, vēsturnieka 
Viļa Skultāna atraitnei Lilijai 
Skul tānei un mākslinieka Ģirta 
Ārvalža krustmeitai Ainai Vaš

kevicai, ka dzimtene saņēmusi šo 
trimdinieku archīvus.

Latvijas Valsts archīvā nonāca 
tautas vēsturei neatsverami vērtīgs 
milzīgs dokumentu klāsts – Lat
viešu nacionālā padome Lielbri
tanijā atsūtīja tās pārziņā esošo 
latviešu bēgļu archīva daļu.”

Atskats senākā pagātnē
Kā zināms, 1944. gadā bēgļu 

gaitās devās liels jo liels skaits 
latviešu gaišāko prātu – dažādu 
specialitāšu zinātnieku, LU un 
citu mācību iestāžu mācībspēku, 
ministriju un valsts iestāžu va  do
šie darbinieki, vēsturnieki, ku 
ŗiem rūpēja tautas un tās pie
miņas un likteņgaitas sagla bā
šana. Viņi apzinājās, ka tikai ar 
cēlām vai sirdi aizkustinošām ru 
nām ir par maz, lai citām tautām 
pierādītu, kas kaŗa gados un pēc 
tam nodarīts latviešiem, un lai 
pierādītu komūnistiskā režīma 
un atsevišķu valstu prettiesisko 

rīcību. Šim nolūkam ir nepie cie
šami neapgāžami fakti, tāpēc 
Latviešu Centrālā komiteja, ap 
zinādamās savākto vēstures lie
cību ārkārtīgi lielo, svētīgo nozī
mi, nolēma vērsties pie bēgļiem 
ar aicinājumu rūpīgi vākt un 
saglabāt archīvus.

1946. gada 28. augusta Latviešu 
Centrālās komitejas “Infor mā ci
jas Biļetenā” Nr. 30 lasāms: “…bēgļu 
gaitās esošai tautas kopai ir pie
nākums dokumentēt un uzkrāt 
ziņas par tautas nelaimi un par 
tās locekļu gaitām ārpus dzimte
nes. Apzinādamās šo svarīgo pie
nākumu, LCK š. g. 20. jūnijā ir no 
lēmusi nodibināt latviešu bēgļu 
dzīves archīvu.

Un turpināts: “Bēgļu dzīves ar 
chīvu materiālu vākšanai ir divas 
ļoti svarīgas nozīmes. Vispirms 
šim darbam ir liela nozīme juri
diskā un saimnieciskā ziņā. Jau 
tagad ir pārredzams, cik mums 
būs svarīgi dokumenti par vācu 
okupācijas varas  soļiem attiecībā 
uz latviešu nosūtīšanu darbos uz 
Vāciju 1943. un 1944. gadā, jau
natnes iesaistīšanu dažādās palī 
ga organizācijās, latviešu jaunekļu 
un vīru starptautiskām  tiesībām 
neatbilstošo spaidu mobilizāciju, 
darbaspēka “ķeršanu” Rīgas ielās 
1944. gada oktobŗa sākumā un 
nosūtīšanu nocietinājumu būves 

akcijās Prūsijā utt. /../ Neaiz mir
sīsim, ka mēs savas tiesības vien
mēr un visur varēsim pamatot 
tikai ar dokumentiem un pierā dā
miem faktiem. Tāpat bēgļu dzī ves 
archīva materiāli ir vērtīgi vēstu
riskā ziņā. Mums ir pienākums 
pret savu tautu un nākotni doku
mentēt  katru Otrā pasaules kaŗa 
notikumu, kas skar Latviju.

Bēgļu dzīves archīvs savu darbu 
ir sācis. Ir izstrādāta archīva pro
gramma, kuŗā reģistrēti visi sva rī
gākie ar emigrāciju saistītie noti
kumi. Programma aptver Latvijas 
civiliedzīvotāju un materiālo vēr
tību evakuāciju uz Vāciju, bēgļu 
dzīvi Kurzemes ielenkumā un 
nacionālsociālistiskajā Vācijā, lat
viešu kaŗavīru traģisko likteni 
Otrā pasaules kaŗā un latviešu 
bēgļu dzīvi pēc pamiera noslēg ša
nas. Še pieminētais ir tikai rupjas 
kontūras, un katrs no šiem pos
miem satur simtiem tālāk speci
ficētu dokumentējamu notikumu. 

Sevišķa uzmanība pievēršama jau 
pār dzīvotam. Katra nodzīvota die  na, 
nedēļa un mēnesis mūs attālina 
no notikumiem, bet laiks izdzēš no 
atmiņas sīkākus notikumus, no 
gludina un pat pārveido svarīgā
kos faktus. Archīva materiāliem 
jābūt objektīviem, tamdēļ nedrīk
stam kavēties nevienu mirkli. 
Katram, kas bijis dalībnieks kāda 
mūsu tautas liktenim nozīmīgā 
notikumā, pārdzīvotais un piere
dzētais jāfiksē rakstā, kas nekavē
joties jāiesūta bēgļu dzīves archī
vam. /../ sevišķi svarīgas ir kaŗa vī
ru atmiņas par cīņām, par uz  va
rām un pārmetumiem, par mo  rā
liskām un fiziskām ciešanām. Ir 
vērts dokumentēt katra latviešu 
jaunekļa ietiepīgo pretimturēša 
nos pret okupācijas varas režīmu, 
kāpēc katrs pretestības kustības 
dalībnieks ir aicināts talkā. Šie 
fakti būs piemineklis varonībai un 
brīvībai. 

Tiktāl jau par pārdzīvoto. Bet 
arī pašreizējie notikumi bēgļu 
dzīvē jādokumentē. Mēs esam 
atbildīgi pret savu nāciju, par bēg
ļu dzīvā spēka saglabāšanu, par 
vēl saglabāto un kultūras vērtību 
apzināšanu, sakopošanu, uzturē
šanu un pavairošanu. Mums jā 
būt kā labiem saimniekiem, kas 
spēj kuŗā katrā brīdī uzrādīt savas 
grāmatas un rādīt, kā esam saim

niekojuši. Tamdēļ jāvāc kopā visi 
svarīgākie nometņu, novadu, ap 
gabalu un centrālo institūtu doku
menti un foto uzņēmumi; jārak  
s  ta un jāsakopo archīvā nometņu 
hronikas, jādokumentē mūsu pū 
les, panākumi un neveiksmes. Ar 
laiku, cerams, radīsies vesels lat
viešu bēgļu dzīves archīva aparāts.”

Še teiktajam nevar nepiekrist. 
Bēgļu dzīves veidotāji, vadītāji un 
dalībnieki ir pasacījuši pašu gal
veno, būtisko – dokuments ir ļoti 
svarīgs vēstures faktu apliecinā
tājs. Ne tikai bēgļu dzīves, bet 
visas tautas vēstures liecinieks, ja 
uztveram abas puses kā vienas 
tautas neatņemamu, neatrauja mu 
un ārkārtīgi svarīgu sastāv daļu. 

LCK aicinājums tika pārpub
licēts gan centrālajās valstu avīzēs, 
gan arī nometņu izdevumos kā 
pilnā apjomā, tā saīsinātā tekstā, 
nevairīdamies papildināt ar ak 
tuā litātēm archīvu vākšanas jau
tājumos. Piemēram, izdevumā 
“trīs zvaigznes” pat minēts, ka 
par labākajiem un svarīgākajiem 
materiāliem paredzētas godal
gas2. Archīvu vāca un ilgu laiku 
glabāja Detmoldā, Vācijā. 

Kad bēgļu cerības atgriezties 
mājās izplēnēja, bēgļu dzīves ar 
chīva veidotāji un uzturētāji me k 
lē ja vietu, kur to glabāt nezinā
majai nākotnei. Daļu materiāla 
nodeva glabāšanā Stenforda uni
versitātes Hūvera institūta [Hoo
ver Institution on War, Revolution 
and Peace] archīvam ASV – sā 
kumā uz 25 gadiem, vēlāk mūžīgā 
glabāšanā3. tomēr daļa materiālu 
palika Vācijā, kas ar laiku atrada 
mājvietu Minsteres Latviešu ģim
nazijas ēkā. Gan uz ASV aizsūtītie, 
gan Vācijā palikušie dokumenti 
attiecas galvenokārt uz laika 
posmu līdz 1952.gadam. 

Bez šaubām, arī vēlākos gados 
tapušie dokumenti vēstīja, kā 
latvieši pārcēlušies, sākuši jaunu 
dzīvi un attīstījuši latviešu sa 
biedrisko darbību ASV, Kanadā, 
Austrālijā, Brazīlijā un citviet. 

(Turpinājums sekos)

 1 Trimdas archīvi atgriežas. Uzziņu 
krājums. Sastādītāji A. Mjurka un        
G. Švītiņš. Priekšvārdu autori D. Kļa
viņa un M. Brancis. Rīga: Latvijas 
Valsts archīvs, 1996, 3. lpp.

2 Latviešu bēgļu dzīves archīvs. Trīs 
Zvaigznes: Aktuālu un literāru rakstu 
apkopojums, 1946, 1. septembrī, nr. 12.
3 Hūvera institūta archīvā latviešu 
bēgļu dzīves archīvs ir mikrofilmēts 
un tā viena kopija glabājas Latvijas 
Valsts archīvā 2395. fondā ar nosau
kumu “Hūvera institūta (ASV) archīva 
kolekcija”. Par latviešu bēgļu nomet
nes archīva jautājumiem lasāms arī 
jurista un vēsturnieka Ādolfa Šildes 
fondā LVA, fonds Nr. 2176. Vācijā pa   
likušo archīvu Latviešu tautas ko pī
bas Vācijā priekšsēdis Arturs Cipulis 
nodeva Latvijas Valsts archīvam, kas 
2006.gadā to sakārtoja, izveidoja 
2335. fondu ar nosaukumu “Latviešu 
tautas kopības Vācijā archīvs (Min
steres archīvs)” un nodeva vispārīgai 
izmantošanai.

II Trimdas latviešu archīvu, bibliotēku un materiālās kultūras konferences dalībnieki ASV Kongresa 
bibliotēkā 2014. gada septembrī. Kā to atzīmēja ASV Kongresa bibliotēkas pārstāvji, šī bijusi pirmā 
reize, kad Kongresa bibliotēka sadarbojusies ar kādu etnisku kopienu šīs kopienas vēstures 
saglabāšanai veltītas konferences rīkošanā // Foto: Ilze Garoza
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KRUSTVĀRDU MīKLASastādījis KĀrLIS PĒtErSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 8) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Duglāzija.         

7. Bra sa. 8. Kolts. 9. Komandors. 
10. Venera. 11. “Aka’’. 13. Inkaso. 
18. Lietuva. 21. Pepino. 23. Oni kss. 
24. Bizē. 25. Orts. 26. Indija.       
28. tītars. 29. Skanīga. 34. Galete. 
36. Ass. 37. Limāns. 38. Kara
ganas. 39. Anods. 40. trans. 41. 
Akmentiņa.

Stateniski. 1. Aldana. 2. Dzid
ra. 3. Krāces. 4. Dakara. 5. Ak 
sons. 6. Atlass. 12. Kito. 14. Ķir
zaka. 15. Svarīgs. 16. Verns. 17. 
tinis. 19. Diēta. 20. Asars. 22. 
Oba. 23. Ost. 27. Ints. 30. Barons. 
31. Stiksa. 32. Siesta. 33. Undīne. 
35. Agaves. 36. Starts.

Līmeniski. 1. Īpašas konstruk
cijas sprādzes. 6. Lodveida baktē
rijas. 7. Apdzīvota vieta Ventspils 
novadā. 9. Daudzkārtēja, ātra 
divu blakusskaņu mija mūzikā. 
10. Italiešu dziedātāja (1843
1919). 12. Bultas. 13. Svinīga sa 
nāksme mācību iestādē. 18. Viens 
no literātūras pamatveidiem.      
19. Upe Kurzemē. 21. Asinsrites 
orgāns. 22. Italiešu fiziķis un 
ķīmiķis (17761856). 23. Kādas 
zemes ieceļotāju apmetne citā 
zemē. 25. Vokāla skaņdarbs vie

nai balsij ar mūzikas pavadīju
mu. 26. Silto zemju bridējputns. 
27. tēlains izteiciens. 28. Lūk!  
30. Dokuments, kas dod tiesī  
bas nodarboties ar amatniecību. 
33. Šaujamierocis. 37. Saules die
viete japāņu mītoloģijā. 38. Pi e
lūgsmes objekts. 39. Apdzīvota 
vieta Dobeles novadā. 40. Asins
analīzes.

Stateniski. 1. Ekvadoras galvas
 pil sēta 2. Upe rietumeiropā. 3. 
Ezers Ungārijā. 4. Pilsēta Igau ni
jas ziemeļaustrumos. 5. Gulēt 

bezdarbībā (sar. val.). 6. Spēļu 
kāršu komplekts. 8. Strādāt ar 
stellēm. 10. Farmaceitisks pro
dukts. 11. trīs viena autora ro 
māni, kuŗus saista kopīga ideja. 
14. Mazi gurķīši marinēšanai.  
15. Kontakts. 16. Vieglas kon 
stru k cijas pagaidu celtnes. 17. 
Kon vojs, aizsardzība. 19. Italiešu 
komponists (18131901). 20. 
Sa ules dievs seno ēģiptiešu mī 
toloģijā. 24. Ezers rīgas terri
torijā. 29. Pilsēta Japānā, Honsju 
salā. 31. Italiešu stīgu mūzikas 
instrumentu meistaru dzimta. 
32. Kuģu kāpnes. 34. trauks 
dzīv nieku barošanai 35. Gaisa 
mitruma kondensāts. 36. Apdzī
vota vieta Saldus novadā. 

Latgales vēstniecībā GORS, 
klātesot Latvijas Republikas 
kul tūras ministram Naurim 
Pun tulim, noslēgusies Lat ga
liešu kultūras gada balvas “Bo 
ņuks” pasniegšanas svinīgā ce 
remo nija, kuŗā godināti de s    
mit aktī vākie, spilgtākie un 
plašāko at  saucību guvušie lat
galiskās kul tūras notikumi, 
per sonības, ak   tīvitātes 2019. 
ga  dā. Balvas sa  ņēma podnie 
ka Evalda Vasiļev s ka piemiņas 
izstāde un grā mata, Ligija Pu 
rinaša par dzejas krājumu 
“Sīvīte“, izdevums par kordi
riģentes Terēzes Bro kas mūžu, 
dokumentālā filma “Latgalīši 
Sibirī”, KUUP COFFEE, gru 
pa “Bez PVN” un citi. Par 
mūža ieguldījumu latgaliešu 
kultūras attīstībā tika godināts 
tēlnieks Indulis Folkmanis.

Lai arī gada sākumā izskanēja 
bažas par “Boņuks 2019“ iespēja
mību, pateicoties Latvijas repub
likas Kultūras ministrijas, sabied
rības un organizāciju atbalstam, 
arī šogad Latgales vēstniecībai 
GOrS bija iespējas sarīkot Lat
galiešu kultūras gada balvas “Bo 
ņuks“ ceremoniju. Ikgadējais no 
tikums ir gada svarīgākā latgaļu 
satikšanās, kuŗā līdzās atskatam 
uz aizvadīto gadu un balvu saņē
mēju godināšanai tiek parādīta šī 
brīža latgaliskās kultūras situā
cija un tendences, kā arī dzimst 
idejas un sadarbības jauniem 
darbiem. Neraugoties uz līdzši
nējo satraukumu radošo situāci
ju ar latgaliešu literātūru un iz 
devējdarbību, tieši “Boņuks 2019” 
balvu pretendentu loks katego
rijā “Valoda. Literātūra. Publi cis

Pasniegtas BOŅUKS 2019 balvas

tika” izrādījās visspēcīgākais. tā 
pat šogad ļoti labi iezīmējas bal
vas ģeografiskais griezums – tā 
nav tikai reģiona aktīvitāte, bal
vai nominēti darbi un aktīvitātes, 
kuŗi rodas vai vēsta par latgalisko 

gan citviet Latvijā, gan arī Īrijā, 
ASV, kā arī Sibirijā.

Latgaliešu kultūras gada balvas 
“Boņuks 2019” māla statuetes 
par padarīto 2019. gadā saņēma 
(alfabēta secībā):

Dokumentāls stāsts par kor
diriģentes Terēzes Brokas mūžu 
“Aiz azara bolti bārzi...”. Grā
mata ir dokumentāls stāsts par 
izcilās diriģentes un pedagoģes 
dzīvi un ieguldījumu Latgales un 
Latvijas kultūrvides saglabāšanā 
un attīstīšanā. Izdevums radīts, 
sadarbojoties Daugavpils pilsētas 
domes Kultūras pārvaldei un 
literātei Annai rancānei.

Dokumentālā filma “Latga
līši Sibirī”. Filma ir dokumen 
tāls stāsts par mūsu tautiešiem, 
kuŗi par savām mājām sauc Si 
biriju. tā atklāj, kas latgaliešus    
ir aizvedis uz tālo zemi, parādot 
Stolipina reformas ietekmi uz 
latgaliešu izbraukšanu vairāk 
nekā pirms simt gadiem, trans
sibirijas dzelzceļa būvniecības ie 
tekmi uz izceļošanas iespēju, 
braukšanu burlakos un tās simt 
gadus sens atstāstījums, Staļina 
represiju skartie latgalieši un 
citas viņiem saistītas epizodes. 
Filmu var noskatīties te: https://
youtu.be/34sM3I2XRU

Egita Kancāne. Stāstu krā
jums “Syltuo mola”. Stāstu krā
jums “Syltuo mola” ir autores de 
bija latgaliešu literātūrā. 

Evalda Vasiļevska piemiņas 
izstāde un grāmata “Evalds Va 
siļevskis”. 2018. gadā mūžībā de 
vās Latgales podniecības leģen 
da Evalds Vasiļevskis. 2019. gada 
rudenī un ziemā Daugavpils 
Mar ka rotko mākslas centrā bija 
skatāma podniekam veltītā izstā
de, kuŗas atklāšanā tika prezen
tēta mākslas zinātnieces Evijas 
Vasiļevskas Evaldam veltītā grā
mata.

Grupas “Bez PVN” dziesmas, 
video un koncerts “Rūbeži”. 
2019. gadā grupai “Bez PVN” 
publiski plaši izskanēja divas 
dziesmas un mūzikas videokli  
pi – “Nabyus baiss(t)” un “Ap 
veļc!”, bet gada galvenais grupas 
notikums bija lielkoncerts “rū 
beži” Latgales vēstniecības GOrS 
Lielajā zālē. 

Inta Viļuma un izdevums 
“Dagdys nūvoda pyura skreinis 
gruomota”. Inta Viļuma ir Dag
das novada folkloras centra va 
dītāja, kuŗa visa gada garumā 
aktīvi strādā pie Dagdas tradi
cionālās kultūras populārizēša
nas un godā celšanas. 

KUUP COFFEE. Saimieki 
Oskars un Jolanta Maculeviči. 
2018. gada rudenī rēzeknes no 
vada Lendžos, atgriezušies no 
rīgas, Oskars un Jolanta Macu
leviči izveidoja speciālizēto kafijas 

grauzdētavu “KUUP COFF EE”, 
kuŗa piedāvā trīs dažādas Latgalē 
grauzdētas kafijas garšas – “Ko 
lumbejis flirts”, “Jezupa Etiopejis 
sapyns” un “Brazilejis nakts”. 

Latgaliešu filantrops Pēteris 
Aloizs Ragaušs. ASV dzīvojošais 
latgalietis, uzņēmējs un Latvijas 
goda konsuls teksasā Pīters 
Alo izs ragaušs jau vairāku gadu 
ga  rumā financiāli atbalsta Lat ga lei 
un latgaliskajai kultūrai svarīgus 
projektus, Hjūstonā aktīvi uztur 
latgalisko un latvisko garu, kā arī 
ASV populārizē latgaļu kultūru. 
Ar Pītera atbalstu pērn izdota 
Juoņa Cybuļska grāmata “Patī
seiba ir myusu!”, nodibināta Lat
vijas Universitātes stipendija Lat
gales studentiem, palīdzēts V. Lōča 
mūzeja celtniecības darbos un 
paveiktas citas lietas.

Ligija Purinaša. Dzejas krā
jums “Sīvīte”. Dzejas krājums 
“Sīvīte” ir autores debijas krā
jums. Grāmatā illustrācijas veido
tas no 20. gs. fotografētajiem sie
viešu portretiem, piešķirot tiem 
jaunu, mūsdienīgu skatījumu. 
Dzejas krājums atklāj jaunas sie
vietes skatījumu uz notikumiem 
Latgalē, kultūrā, pasaulē.

Žurnāliste Ausma Sprukte
Jau sešus gadus viņa strādā 

Latgales reģionālajā televīzijā un 
visu šo laiku rūpējas par to, lai 
latgaliešu valoda būtu redzama 
un dzirdama arī tV ekrānos. 
2019. gadā Ausma turpināja stā s
tīt par notikumiem Latgalē lat
galiski, veidoja pirmo tV raidī
jumu bērniem latgaliski “Žik!”, 
kā arī sāka veidot sižetus Latvijas 
radio raidījumam “Kolnasāta”.

Par mūža ieguldījumu latg a
liešu kultūras attīstībā tika go 
dināts tēlnieks Indulis Folkma
nis.

Latgaliešu kultūras ziņu por
tāla lakuga.lv lasītāju simpā tiju 
balvu “Žyks” jau otro gadu pēc 
kārtas saņēma etnografisko tēr
pu darinātāja un skolotāja Iveta 
Seimanova. 2019. gadā Iveta 
Seimanova strādāja pie Preiļu 
burnasa (sieviešu goda mēteļa) 
atdarināšanas, balstoties mūzeja 
materiālos, tāpat atdzimšanu 
pie dzīvojusi rudzātu sievas ce 
pu re. Pērn nodibināta arī “Lat
gales etnografiskā vēstniecība”, 
kura, neraugoties uz īso darbības 
laiku, paspēja sarīkot trīs izstā
des, caur lellēm iepazīstinot arī 
latviešu tautastērpu.

Ar visu 30 balvas nominantu 
sarakstu var iepazīties te: https://
bonuks.lv

Par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā tika godināts 
tēlnieks Indulis Folkmanis

Pēteris Aloizs Ragaušs
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ABONEMENtA MAKSA:

Brīvās Latvijas digitālo ver siju 
varat pasūtināt tāpat kā līdz šim.

• par 12 mēn. (48 nr.)  EUR 55  (550 SEK)
• par 6 mēn. EUR 30  (300 SEK)
• 1 nedēļu EUR 2  (20 SEK)

to varat izdarīt caur Brīvās Latvijas 
mājas lapu: http://www.brivalatvija.lv/abo
neinterneta. 

Izdrukājot iespējama krāsaina versija.
tiem  Brīvās Latvijas lasītā jiem, kuŗi 

tomēr vēlas lasīt avī zi drukātā versijā, 
piedāvājam pa     sūtināt Amerikas latviešu 
avīzi Laiks – tie paši 48 numuri gadā, 20 
lappuses, to skaitā 8 lpp. tās pašas, kas kopš 
2001. gada bijušas ko  pīgas abām avīzēm.

Iespēja saņemt Laiku  pa gaisa pastu 
no ASV. 

• par 6 mēn. – EUR 186
• pa parasto pastu no Latvijas – 6 mēn. 

EUr 86

Ik gadu dāvanā – 
Laika Mākslas kalendārs!

Samaksa: naudu ieskaitot SIA VEStA
LK kontā: 
AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
nr.: LV80UNLA0050016243516, 
ar piezīmi LAIKS 
un norādot vārdu, uzvārdu un adresi.

Latviešu organizāciju un privātie slu
dinājumi maksā EUr 6, par 10 mm 
augstu vienslejīgā pla tu mā aizņemtu 
telpu. Sēru slu dinājumi (10,6 cm x 7 cm) 
EUr 60, 

Komerciālie sludinājumi EUr 12 par 
1 slejas cm. 

Atlaides atkārtotām reklāmām.

Ar autora vārdu, iniciāļiem vai segvārdu 
pa  rak  stītos rakstos izteiktās domas nav 
katrā zi  ņā arī redakcijas domas. Par līdz
strādnieku honorāriem nepieciešama ie 
priekšēja vieno šanās. Par publi kācijās 
mi   nēto faktu precī zitāti atbild autors.

Lūdzam ziedojumus iemak sāt: 
Biedrības Laiks-BL kontā – SEB Banka, 

nr.:LV60UNLA00 50018705154 

Brīvā Latvija 
reklāmas cenas Latvijā

Cena – 1,15 eiro
par cm2 ierāmējumā
Atlaides par reklāmas 
publicēšanas biežumu:

Atkārtojot vienu un to pašu 
reklāmu 2 reizes, paredzēta 
atlaide 10 % apmērā no 
parastās cenas.
Atkārtojot vienu un to pašu 
reklāmu 3 reizes, – 15 % no 
parastās cenas.
Atkārtojot vienu un to pašu 
reklāmu 4 reizes un vairāk, 
– 20 % no parastās cenas.
PrIVĀtSLUDINĀJUMIEM:
 0,60 eiro par 1 cm2 
ierāmējumā.
SĒrU SLUDINĀJUMS:
 NB! 60 eiro

Pasta adrese: 
Ģertrūdes iela 27
rīga, LV  1011

tālrunis + 371 67326761
tālrakstis +371 67326784

Darba laiks:
Pirmdien – 917
Otrdien – 917

Piektdien – 913

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta, 
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un 
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši 
bojā vai cietuši svešu varu dēļ.
Likteņdārzs top kopdarbībā un par ziedojumiem, tā atbalstītāju skaits 
jau pārsniedz 500 tūkstošus.
Mūsu nākamais lielais kopdarbs  uzcelt Saieta namu!
Palīdzi! Ziedo!

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

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

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

Vairāk informācijas
 www. liktendarzs.lv

LIKTEŅDĀRZS

Latviešu Kopība Vācijā

ORGANIZĒ: ATBALSTA:

VĀC I J A S  R A D O Š O  BĒR N U  U N  J A U N I E Š U  T A L A N T U
 
 
 

J U B I L E J A S  K O N K U R S S

1 0  /  0 5  /  2 0 2 0
P L K S T .  1 3 : 0 0

K O N K U R S A   Ī P A Š A I S   V I E S I S

I E E J A S  M A K S A :

Z I E D O J U M S

radošo un talantīgo bērnu un 
jauniešu konkurss “rādi ko 
māki” šogad tiek rīkots jau piek
to reizi, un šo īpašo jubilejas pa 
sākumu vēlamies padarīt krāš 
ņu, aizraujošu un neaizmirstamu 
gan viesiem, gan pašiem dalīb
niekiem.

Sarīkojuma īpašais viesis būs 
pazīstamais dziedātājs Lauris 
Rei niks, kuŗš savas mūzikālās 
gaitas arī uzsācis jau bērna 
vecumā.

Aicinām bērnus un jauniešus 
būt drosmīgiem un ar lielu lep
numu nākt mūsu pulkā un rā 

NĀCIET MūSU PULKĀ!
dīt savus talantus – mūzikā, 
dejā, sportā vai vēl citā jomā! 
Pieteikumu sūtīt uz epastu 
talantukonkurss@gmail.com.

Tiekamies 10. maijā plkst. 13 
Frankfurtē!

Pasākumu rīko biedrība Kul
tūras biedrība SAIME sadarbībā 
ar Frankfurtes latviešu biedrību.

Atbalstītāji: Latvijas republikas 
vēstniecība Vācijas Federatīvajā 
republikā, laikraksts Brīvā Lat
vija, Latviešu Kopība Vācijā, 
MICrEC, Yani Cosmetics un 
Ivars Bērs.

Mirkļi no aizvadītā gada konkursa
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PA Z I Ņ O J U M I
LAtVIJA
rīgas Evaņģēliskās draudzes 

dievkalpojums 8. martā plkst.13 
(ar kafijas galdu un svētdienas 
skolu) Metodistu baznīcā rīgā, 
Akas ielā 13. Kalpos mācītājs 
Kār  lis Žols. Šis būs mācītājas Da 
ces Balodes amatā ievešanas 
dievkalpojums. Nākamie diev
kal pojumi 22. martā plkst. 13, 
12. aprīlī Lieldienu dievkalpo
jums.

VĀCIJA
hanoverā, Markus baznīcas 

draudzes namā, Hohenzollernstr. 
54, 15. martā plkst. 14 dievkal

pojums ar dievgaldu. Kalpo diak. 
L. Urdze. Pēc dievkalpojuma pār
  runas pie kafijas galda.

Oldenburgā, Ohmstedes baznī
  cas draudzes namā, Butjadinger 
Str. 59, 29. martā plkst. 11 diev
kalpojums ar dievgaldu. Kalpo 
diak. L. Urdze, pie ērģelēm Dr.   
A. rosenbergs. Pēc dievkalpo
juma kafijas galds.

zVIEDrIJA
Stokholmas latviešu ev. lut.

draudze rīko Garīgās medi tāci
jas dienas Ēlandē, Sand bijas mā   cī
tāj muižā, no 20. līdz 23. maijam.

Katra diena ietver neaprak

stāmas iespējas sevis pilnvei do
šanā, kopābūšanā, garīgās un 
fiziskās aktīvitātēs. Būs iespēja 
individuālām sarunām (dvēseles 
kopšana) ar mācītāju Kārli Žolu 
un prāvesti emerita Ievu Grau
feldi. Dievkalpojums Sandbijas 
baznīcā. Dalības maksa 500 kro
nas par personu iemaksājama 
Stokholmas draudzes Girokontā 
351773 – 7, norādot vārdu, uz 
vārdu un mērķi – ‘rEtrEAt’. 
(Vietu skaits ierobežots). Jautāju
mus un pieteikumus, lūdzu, 
sūtiet Stokholmas draudzes priekš
  niecei Intai Meierei, inta.meiere@
yahoo.com.

S P O R T S   S P O R T S   S P O R T S   S P O R T S

ĶIBERMAŅA ČETRINIEKU 
EKIPĀŽA – SOLI NO 
GODA PJEDESTALA

Vācijas trasē Altenbergā risinā
jās pasaules čempionāts bobslejā 
četriniekiem. Oskara Ķibermaņa 
četrinieka ekipāža pēc pirmajiem 
diviem braucieniem ieņēma otro 
vietu, bet Oskara Melbārža četri
nieks ierindojās 16. vietā. Pirmajā 
braucienā Ķibermanis ar stūmē
jiem Lauri Kaufmani, Dāvi Spriņģi 
un Matīsu Mikni startā sasniedza 
otru labāko laiku un ar kļūdiņu 
trases vidū sasniedza piekto labā
ko laiku braucienā 0,11 sekundes 
aiz līderiem. Melbārža kamanām 
ar stūmējiem Edgaru Nemmi, In 
taru Dambi un Edgaru Pirogu 
gadījās misēklis startā, Melbārdim 
ar kāju aizķeroties aiz boba apte
cētāja. Ar gana labu braucienu tur 
pinājumā neizdevās tikt augstāk 
par 17. vietu + 0,82 sekundes aiz 
līderiem. Otrajā braucienā Mel
bār dis startā gan sasniedza par de 
viņām sekundes simtdaļām sliktā
ku laiku, taču to izdarīja bez kļū
das un, labi veicot trasi, sasniedza 
devīto ātrāko laiku braucienā un 
pakāpās uz 16. vietu kopvērtējumā 
22 ekipāžu konkurencē 1,06 se 
kundes aiz līdeŗa vācieša Valtera 
četrinieka. Ķibermaņa četrinie
kam startā radās kritiska situācija,  
Kaufmanim netrāpot uz kāpšļa, 
bet stūmējs ar vingrotāja izveicību 
iekļuva savā vietā bobā, nezaudē
jot daudz laika. Finišā četrinieks 
sasniedza labāko laiku braucienā 
un pakāpās uz otro vietu, Valteram 
zaudējot tikai 0,05 sekundes. tre
šajā braucienā Ķibermanim kļū
das liedza uzlabot savu rezultātu 
un viņš ar 53,59 sekundēm bija 
piektais, kādēļ atkāpās uz ceturto 
poziciju. Braucienā ātrākais ar 
53,35 sekundēm bija Frīdrichs, 
kuŗš trīs braucienu summā panāca 
identisku laiku ar Valteru, bet 
sekundes simtdaļu pirms izšķirošā 
brauciena zaudēja Lochners. Ķi 
ber manis līderiem zaudēja 0,20 
sekundes, bet goda pjedestals bija 
0,19 sekunžu attālumā. Melbārdis 
trešajā braucienā ar 14,41 sekun 
di uzrādīja 14. rezultātu, bet pēc 
Kripss izstāšanās summā pakāpās 
uz 15. poziciju. Ceturtais brau
ciens Ķibermanim bija gana labs, 
tomēr ar 54,49 sekundēm viņš tik 
un tā piekāpās vāciešiem. Ātrākais 

ar 54,15 sekundēm bija Frīdrichs, 
kurš nodrošināja titulu, četras 
sekundes simtdaļas atpalika Loch
ners, bet 0,23 sekundes lēnāks bija 
Valters, šādā secībā vāciešiem sa 
da lot vietas uz goda pjedestala. 
Melbārdis bija 0,65 sekundes lē 
nāks, kas braucienā deva 11. vietu.

Oskara Ķibermaņa četrinieks

Par pasaules čempionu tika kro
nēta Vācijas ekipāža. Viss goda 
pjedestals bija Vācijas izlases krā
sās.  Johanness Lochners zaudēja 
0,05 sekundes, bet Niko Valters 
atpalika 0,23 sekundes.

Četrinieku sacensībās Latvijai ir 
viens čempionu tituls – to 2016. 
gadā izcīnīja Melbārdis ar stūmē
jiem Daumantu Dreiškenu, Vilk
asti un Jāni Strengu. Pērn sudrabu 
izcīnīja Ķibermanis, Miknis, Vilk
aste un Strenga, savukārt bronzas 
godalgu 2009. gadā saņēma Jā   
nis Miņins, Dreiškens, Melbārdis, 
Dam  bis un 2015. gadā – Melbār 
dis, Dreiškens, Vilkaste, Strenga.

KAMANIŅĀS – BRONZA
Latvijas kamaniņu braucēji brāļi 

Juris un Andris Šici Kēnigszē 
trasē sezonas pēdējā, devītajā, Pa 
saules kausa izcīņas posmā izcīnīja 
bronzas godalgas. Pasaules kausa 
sezonu ar dubultuzvaru noslēdza 
divas Vācijas ekipāžas.

Andris un Juris Šici

Brāļi Šici pirmajā braucienā sa 
sniedza trešo ātrāko laiku un lī 
deriem zaudēja 0,555 sekundes, 
bet līdz sudrabam pietrūka 0,474 
sekundes. Otrajā braucienā Šici 
finišēja ar identisku laiku kā pir
majā – 50,418 sekundes, kas bija 
trešais labākais rezultāts, šādu 
pa  šu vietu arī ieņemot divu brau
cienu summā. Latvijas ekipāžai  
šis bija jau piektais goda pjedestals 

šajā sezonā Pasaules kausa pos
mos. Otra Latvijas ekipāža – Os 
kars Gudramovičs/Pēteris Kal
niņš divu braucienu summā iz 
cīnīja 10. vietu. 

Latvijas kamaniņbraucēju ko 
manda stafetes sacensībās  izcīnīja 
ceturto vietu. Latvijas komandā 
startēja Elīza Cauce, Kristers Apar
jods un Andra Šica/Jura Šica div
nieku ekipāža. Pārliecinoši uzva
rē ja Vācijas kamaniņu sportisti ar 
rezultātu divas minūtes un 42,209 
sekundes, bet tuvākie konkurenti 
amerikāņi atpalika 0,810 sekun
des. trešo vietu ieguva Krievijas 
komanda, kas vāciešiem zaudēja 
1,008 sekundes, tomēr par 0,279 
sekundēm apsteidza Latvijas kvar
tetu. Individuālā vērtējumā Kris
ters Aparjods un Inārs Kivlenieks 
ierindojās attiecīgi 13. un 18. vietā. 
Uzvarēja krievs Semjons Pavļi čen
ko. Sezonas kopvērtējumā Apar
jods noslēdza TOP 10, bet Kivle
nieks – labāko duci.

ŠOREIZ BEZ MEDAļAS

Latvijas vadošais skeletonists 
Mar tins Dukurs pasaules čem
pio nātā Altenbergas trasē ierin do
jās ceturtajā vietā un palika bez 
godalgas, zaudējot trim Vācijas 
skeletonistiem. Martins Dukurs 
jau pēc pirmās dienas bija ceturtajā 
vietā, un bija vajadzīgs diezgan 
liels brīnums, lai pakāptos kādu 
poziciju uz augšu. tas nenotika, 
viņš trešajā braucienā sasniedza 
sesto rezultātu, bet ar ceturtajā 
braucienā uzrādīto otro ātrāko 
laiku nepietika, lai tiktu pie me  da
ļas. Četru braucienu summā Mar
tins Dukurs jaunajam pasaules 
čempionam Kristoferam Grotē
ram zaudēja 0,57 sekundes. Gro
tērs Vācijai nodrošināja pirmo 
zelta medaļu 20 gadu laikā, un 
viņam bija sīvi jāspēkojas ar sa 
viem tautiešiem. Grotērs Akselu 
Jungu apsteidza par nieka 0,02 
sekundēm, bet Aleksandru Gas
neru – par 0,05 sekundēm. Otrs 
latvietis Tomass Dukurs  izcīnīja 
septīto vietu. Bez medaļas seškār

tējais pasaules  čempions Martins 
Dukurs palika pirmo reizi kopš 
2009. gada. toreiz Leikplesidas 
trasē 24 gadus vecais Martins Du 
kurs ieņēma 11. vietu, bet no nā 
kamās sezonas siguldietis sāka 
sa  vu dominanci pasaules skele
tonā. 

*
Pasaules čempionātā skeletonā 

Altenbergā debitēja Latvijas pār
stāve Dārta Zunte. Viņa  trešajā 
braucienā startā sasniedza 23. āt 
rāko laiku, bet finišēja 27. pozicijā. 
Šāds sniegums pēc trešā braucie 
na nedeva  cerības aizvadīt pēdējo 
piegājienu, tāpēc sportiste savā 
debijas čempionātā sacensības no 
slēdza priekšlaikus, ieņemot – 
pēdējo – 28. vietu. 

BIATLONISTU STARTI 
EIROPAS ČEMPIONĀTĀ

Pēc pasaules čempionāta biatlo
nisti pārcēlās uz Baltkrieviju, rau
bičiem, kur notika Eiropas čem
pio nāts. Andrejs Rastorgujevs  iz  
cīnīja devīto vietu supersprinta 
di   stancē, bet sievietēm sacensības 
13. vietā noslēdza Baiba Bendika. 
Vīriešiem uzvarēja mājinieks Ser
gejs Bočarņikovs, rastorgujevs 
slē poja vienu soda apli un izman
toja divas papildu patronas, bet 
finišā viņš Bočarņikovam zaudēja 
30,1 sekundi. Neolimpiskās dis
cip līnas finālsacensībās Baiba Ben
dika no uzvarētājas Krievijas biat
lonistes Jevgeņijas Pavlovas atpa
lika minūti un 6,7 sekundes. Ben
dika veica trīs soda apļus un iz 
mantoja visas četras rezerves pa  t
ronas. Supersprinta finālā gan 
sievietes, gan vīrieši startē piecu 
kilometru distancē ar četrām šau
tuvēm, katrā var izmantot vienu 
rezerves patronu. Soda aplis par 
katru netrāpītu mērķi ir saīsināts 
līdz 75 metriem. Iepriekš  aizva
dītajā kvalifikācijā rastorgujevs 
ieguva ceturto vietu, bet citi Lat
vijas biatlonisti 30 finālistu vidū 
netika. Edgars Mise ieņēma 73., 
Aleksandrs Patrijuks – 78., ro 
berts Slotiņš – 91. vietu 120 da 
lībnieku konkurencē. 

Baiba Bendika distancē

Bendika trīsreiz kļūdījās šau
šanā, taču iztika bez soda apļiem, 
finišējot 13. vietā minūti un 6,7 
sekundes aiz uzvarētājas Krievijas 
biatlonistes Jevgeņijas Pavlovas, 
kuŗa šāva precīzi. Kvalifikācijā 

Ben dika bija sestā, bet tālākās po 
zicijās aiz TOP 30 ierindojās Ieva 
Pūce (75. v.), Jūlija Matvijenko 
(80.) un Annija Keita Sabule (96.). 
Startēja 102 dalībnieces.

Andrejs rastorgujevs un Baiba 
Bendika izcīnīja ceturto vietu Ei 
ropas čempionāta jauktajā pāru 
stafetē. Bendika/rastorgujevs šau
šanā pieļāva 13 kļūdas un veica 
divus soda apļus. Bendika savā 
pirmajā posmā izmantoja trīs 
papildu patronas, bet rastor gu
jevam stafeti nodeva trešajā po  zi
cijā. rastorgujevs slēpojumā bija 
gana ātrs un pirmajā šautuvē ie 
radās līdeŗa godā. tomēr rastor
gujevs savā pirmajā etapā katrā no 
šautuvēm pat ar rezerves patronu 
palīdzību nespēja aizvērt vienu 
mērķi, kā rezultātā viņš pirms 
stafetes nodošanas bija izslēpojis 
jau divus soda apļus. Nepre cī    
zais sniegums viņu nobīdīja uz 
sesto poziciju, bet Bendika nāka
majā etapā bija gana ātra šautuvē 
un pakāpās uz piekto vietu, no 
vadošā trijnieka iepaliekot pus
minūti. Distances turpinājumā 
ras torgujevs soda apļus vairs ne 
slēpoja, tomēr slēpojumā nebija 
tik ātrs, un finišā latvieši līderiem 
zaudēja 57,6 sekundes.

Andrejs rastorgujevs izcīnīja 
sudraba godalgu 10 km sprinta 
distancē,  Baiba Bendika sieviešu 
sacensībās 7,5 km sprintā ierin do
jās 55. vietā. rastorgujevam bija 
otrs ātrākais solis trasē.

Citās sacensībās Latvijas biatlo
nisti, nestartējot komandas līde
riem, tika apdzīti par apli un ie 
ņēma 21. vietu Eiropas čempionā
ta jauktajā stafetē.

Ieva Pūce
 
Stafetē piedalījās Jūlija Matvi

jenko un  Ieva Pūce, bet Edgars 
Mise un Aleksandrs Patrijuks pie 
starta netika.

GULBIS RĀDA SAVU SPĒLI 

Aizvadot lielisku spēli, Latvijas 
tenisists Ernests Gulbis (AtP ran
gā  220. vietā) Francijas pilsētā Po 
notikušā Challenger serijas turnīra 
finālspēlē ar rezultātu 6:3, 6:4 pār
spēja  poli Ježiju Janoviču (AtP 
1039.). Gulbis tika pie piektā šādas 
kategorijas titula karjērā, bet 
pirmā kopš 2007. gada. 

 P. Karlsons


