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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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koronavīrusu
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Numura 
intervijā – 

vēsturnieks 
Ritvars Jansons

7. lpp.

In Memoriam – 
Vilma Teness

11. lpp.

Uz skatuves 
uznāk 

“Grētas 
paaudze”

6. lpp.

Kārlis Streips 
par 

administrātīvi 
territoriālo 

reformu
5. lpp.

9 770934 67501 8 10

1919. gada 3. marta agrā rītā 
pulkveža O. Kalpaka bataljona 
vie nības pulcējās Lēnas muižā, 
lai, gaismai austot, pie Līču pus
mui žas (Varkaļiem) forsētu aiz  sa 
lušo Ventas upi un sāktu Latvijas 
at  brīvošanu no lieliniekiem. Skrun
das – Saldus ceļā pie Airītēm 1919. 
gada 6. martā krēslā notika negai
dītais – pārpratuma dēļ notika ap 
šaude starp tā brīža sabiedrota
jiem – vācu landesvēra fon Borha 
bataljonu un latviešu daļām un 
bojā gāja pulkvedis Oskars Kal
paks, kapteinis Nikolajs Grund
manis, virsleitnants Pēteris Krievs 
un Kalpaka bataljonam pieko
man dētās vācu artilērijas baterijas 
komandieris leitnants Makss Šrin
ders (Schründer). Pagaidu valdība 
izsludināja divu nedēļu sēras. 

Oskaru Kalpaku apglabāja 1919. 
gada 11. martā Liepājas Ziemeļu 
kapos. Ik gadu tieši pulkveža nā 
ves dienā – 6. martā – šeit notiek 
viņa piemiņas godināšana. Pirms
kaŗa Latvijā Oskara Kalpaka per
sona ieguva leģendāra varoņa tēlu. 
1939. gada 6. martā Ziemeļu ka 
pos tika atklāta  Oskara Kalpaka 
piemiņas vieta. 

Godinām pulkveža Oskara Kalpaka 
veikumu Latvijas labā

Liepājas Ziemeļu kapsētā piektdien, 6. martā, godināja pulkveža Oskara Kalpaka nopelnus Latvijas 
bruņoto spēku izveidošanā, Latvijas valsts tapšanā un nosargāšanā // Foto: Egons Zīverts

Oskara Kalpaka piemineklis Rīgā

6. martā aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Zemessardzes 
2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Mareks Ozoliņš, 
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 25. kājnieku bataljona kaŗa
vīri, zemessargi un jaunsargi piedalījās piemiņas pasākumā pulk
veža Oskara Kalpaka atdusas vietā Lubānas novada Visagala ka 
pos // Foto: Gatis Dieziņš, Aizsardzības ministrija

VALIjA BErKINA
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cina ietekmīgākos nozares spe ciā
listus.

Izstādē LIAA organizēs na  
  cio nālo stendu 48 m2 platībā,    
16. hal lē, kur vieta tiek piedāvāta 
ne vairāk kā 6 dalībniekiem. 
Uzņēmumi dalībai Latvijas na 
cionālajā stendā tiks atlasīti, va 
doties pēc pieteikuma formā ie 
sniegtās informācijas. Dalībai 
tiks apstiprināti ne vairāk kā 6 
uzņēmumi, kuŗi ieguvuši aug  
s tāko punktu skaitu atbilstoši ie 
priekš noteiktiem atlases kritē
rijiem.

ja dalībai stendā pieteiksies ne 
pietiekams skaits dalībnieku, 
LIAA patur tiesības nacionālo 
stendu atcelt.

Nacionālā stenda organizato
riskie izdevumi (izstādes stenda 
platības noma, stenda būvnie
cības izmaksas, techniskais aprī
kojums un mēbeles, pakalpoju
mi stendam, uzņēmumu reģis
trā cijas maksas izstādē izdevu
mi) 100% apmērā tiks finansēti 
no darbības programmas “Iz 
augsme un nodarbinātība” 3.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Palie
lināt augstas pievienotās vērtības 
produktu un pakalpojumu eks
porta proporciju” 3.2.1.2. pasā
kumu “Starptautiskās konkurēt
spējas veicināšana” saskaņā ar 
2015. gada 1. decembra  Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 678., 
piešķirot stenda dalībniekiem de 
minimis abalstu.

14. MARTS
eiropas Latviešu apvienības 

ikgadējā biedru sapulce
Lai izvērtētu paveikto un no 

spraustu uzdevumus turpmā
kam kopdarbam, ELA aicina sa 
vas biedru organizācijas un arī 
visas citas sadarbībā ieinteresētās 
dia sporas organizācijas un kopas 
2020. gada 14. – 15. martā pie  da
līties ELA ikgadējā biedru sapul cē.

Kopsapulce šoreiz notiks lat

vie šu centrā Bērzaine, Freiburgā, 
Vācijā, un aizsāks gadu, kas vai
nagosies ar Eiropas Latviešu ap 
vienības (ELA) 70 gadu jubileju. 

Sapulcē tiks apspriestas tādas 
jomas kā identitāte (izglītība, 
kultūra), ieguldījums (dažādu 
no  zaru profesionāļu, uzņēmēju, 
zinātnes un sporta sadarbība, 
remigrācija) un iesaiste (mediji, 
pilsoniskā un polītiskā līdzda
lība, aizsardzība). 

Lai sekmīgāk organizētu uz 
ņemšanu Bērzainē, visi intere
senti no diasporas organizācijām 
un kopienām vai citām organi zā
cijām, kā arī mediju pārstāvji 
aicināti pieteikt savu dalību, 
rakstot uz ela@latviesi.com.

15. MARTS
ZWIN dabas parka 

apmeklējums Briselē
Adrese: ZWIN Dabas parks, 

Graaf Léon Lippensdreef 8,8300 
Knokke-Heist Laiks: plkst. 11

12. MARTS
Baltijas filmu dienas Minhenē
Adrese: Rosenheimer Str. 5, 

81667 München Laiks: No 12. līdz 
15. martam

Aicinām jūs uz Baltische Film-
tage München, kuŗas jau otro 
reizi organizē Baltijas biedrības 
kopā ar Münchner Stadtbi blio-
thek. No 12. līdz 15. martam būs 
ie  spēja noskatīties 11 filmas no 
Baltijas valstīm atjaunotajā kul
tūras namā Gasteig. 

Šī gada temats – Drosme!, kā 
arī filmas par drosmīgiem cilvē
kiem, kuri, neskatoties uz kritis
kiem polītiskiem vai personīgiem 
apstākļiem, izvēlas savu likteni 
ņemt pašu rokās.

No Latvijas rādīsim piecas fil
mas “Spiegs, kurš mans tēvs”, 
“Paradīze 89”, “Bille”, “Mērijas 
ceļojums” un leģendāro klasiku 
restaurētajā versijā “Četri balti 
krekli. Elpojiet dziļi”. Mūs pa 
godinās arī viešņa no Latvijas – 
režisore Kristīne Želve, kurai pēc 
filmas varēsim uzdot jautājumus 
par “Mērijas ceļojuma” tapšanu.

Nelaidiet garām vienreizējo ie 
spēju dzirdēt latviešu valodu uz 
lielā ekrāna Minhenē un iepa zī s
tināt jūsu draugus ar latviešu 
kultūru! 

Filmas ir latviešu valodā ar 
subtitriem angļu valodā. 

Biļetes par 7 EUr / ar atl. 5 EUr 
var iegādāties visās München 
Ticket pārdošanas vietās vai 
online.

12. MARTS
Latvijas nacionālais stends 
izstādē “Cosmoprof 2020” 

Italijā (Boloņā)
Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra (LIAA) aicina Latvijas 
kosmētikas ražotājus pieteikties 
dalībai nacionālajā stendā starp
tautiskajā izstādē “COSMOPrOF 
Bologna 2020” Italijā, kas norisi
nāsies 2020. gada 12. – 15. martā 
Boloņā!

“COSMOPrOF BOLOGNA” ir 
lielākā kosmētikai un skais tum
kop šanai veltītā izstāde reģio nā, 
ko apmeklē vairāk nekā 260 000 
dalībnieku no 154 valstīm, to vidū 
22% vairumtirgotāji un 16% ma 
zum tirgotāji, 16% skais tum kop
šanas un SPA īpašnieki. Iz  stāde     
ir nozarē augstu novērtēta, jo pul

Dabas, putnu un svaiga gaisa 
cienītāji aicināti uz Zwin Dabas 
parka apmeklējumu kopā ar bio
logu Oskaru Keišu. 

Tiekamies plkst. 11 parka stāv
vietā. Informācija par parku 
www.zwin.be

19. MARTS
Latvju danči Hamburgā

Adrese: Sv. Ansgara ģimnazijas 
telpās (Bürgerweide 33, 20535 
Hamburg, ieeja no Alfredstraße) 
Laiks: plkst. 19 – 21

jaunā gada pirmā mēneša vidū 
aicinām uz kārtējo danču vaka
ru. Uz dancošanu aicināts ir ik 
viens ar vai bez priekšzināšanām. 
Vakars ilgst aptuveni 2 stundas. 
To laikā mēs izdejojam aptuveni 
10 – 12 dejas.

Labā ziņa: dejot nav jāprot – 
iemācīsies! ja nav deju partneris – 
atradīsies! Līdzi tik jāņem dejot
prieks, ērtas deju kurpes un kas 
padze rams. Dalība bez maksas, 
priecāsimies par ziedojumiem. 

Vairāk informācijas var iegūt, 
rakstot Dinai: kultura@latviesi-
hamburga.de. Vairāk informā ci jas: 
https://www.latviesihamburga.de

22. MARTS
Filma “Spiegs, kurš mans tēvs” 

Gēteborgā
Adrese: Göteborgi Eesti Maja, 

Doktor Allards Gata 2, 413 23 
Göteborg. Laiks: plkst. 16

Latviešu apvienība Gēteborgā 
aicina noskatīties dokumentālo 
filmu “Spiegs, kurš mans tēvs”. 

Dokumentālā filma ir perso
nisks tulkotājas un atdzejotājas 
Ievas LešinskasGeiberes stāsts 
par viņas tēvu Imantu Lešinski.

Imants Lešinskis (19311985) 
ir Latvijas 20. gadsimta vēsturē uni
 kāla personība – padomju eli tes 
pārstāvis, Latvijas PSr Valsts dro
šības komitejas (VDK) līdzstrād
nieks, Latvijas Komitejas kultūras 
sakariem ar tautiešiem ārzemēs 
vadītājs, visbeidzot ANO sekre ta 
riāta Ņujorkā darbinieks un ta jā 
pašā laikā divu kungu kalps – teju 
divdesmit gadu garumā padomju 
un ASV specdienestu dubult
aģents, neapšaubāmi nacionāli no  
skaņots, bet galu galā 1978. ga  dā 
kopā ar otro sievu rasmu un 
meitu Ievu palicis ASV. Ģimenei 
tika piešķirtas jaunas personu 
identitātes.

80. gadu vidū, kad Imants Le 
šinskis bija publiski nācis klajā ar 
VDK darbību izgaismojošiem 
fak tiem, viņš mira nenoskaidro
tos apstākļos.

Filma balstīta uz Ievas Lešinskas
Geiberes atmiņām un dienasgrā
matu ierakstiem un vēsta par n  o
tikumiem, kas norisinājās pirms 
40 gadiem, 1978. gadā, kad Ieva 
kā studente viesojās ASV pie tēva, 
kurš tobrīd strādāja PSrS diplo
mātiskajā misijā ANO un nolēma 
pārbēgt ASV pusē, un šo piedā
vājumu izteica arī savai meitai. 

Filma ir Ievas LešinskasGei
beres mēģinājums noskaidrot 
patiesību par savu tēvu un aukstā 
kara notikumiem, kuŗos viņa bi 
jusi iesaistīta, pašai neapzinoties.

Filmas režiju un scenāriju vei
dojuši jāks Kilmi un Gints Grūbe, 
operators Aigars Sērmukšs. 

Kalendārs tapis sadarbībā ar 
latviešiem.com
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Katra iedzīvotāja 
pienākums ‒ ierobežot 

vīrusa izplatību 
Žurnālā IR publicēts raksts “Vai Latvija gatava epidēmijai?” 

Mūsu lasītāju ieskatam fragmenti no šī raksta.   
Līdz 2. martam Latvijā veikts 131 izmeklējums, bet visos gadī

jumos, izņemot vienu, Covid-19 nav konstatēts. Tikmēr šī slimī
ba divu mēnešu laikā no Ķīnas sasniegusi Eiropu jau tādā mērā, 
ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs riska līmeni 
paaugstinājis no mērena uz augstu. Visā pasaulē ar jauno korona
vīrusu līdz 3. marta vakaram  reģistrēti 92 321 inficētais, miruši ‒ 
3137. Eiropā visvairāk saslimušo ir Italijā (2036, miruši 52), kurp 
daudzi latvieši dodas atpūtas un darba braucienos. (..)  

Valdība apstiprināja 2,6 miljonu eiro piešķīrumu, lai iegādātos 
papildu laboratorisko analižu reaģentus, individuālos aizsarg
līdzekļus, mākslīgās plaušu ventilācijas un neinvazīvās ventilā
cijas iekārtas, kā arī medikamentu vīrusa infekcijas ārstēšanas 
nodrošināšanai. (..)

Atsevišķi polītiķi aicinājuši slēgt gaisa satiksmi ar vīrusa skar
tajām zemēm, bet, kā 25. februārī pēc Krizes vadības pado mes 
sēdes žurnālistiem teica Pasaules Veselības organizācijas Latvijas 
biroja pārstāvis Mišels Tīrens, aviosatiksmes slēgšana nav efektīvs 
veids vīrusa ierobežošanai. “Mēs varam apstādināt gaisa, kuģu un 
autobusu satiksmi, varam slēgt ceļus. Bet tad jādomā ‒ kad mēs 
apstāsimies visa apturēšanā?” 

Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga 
Dumpis uzsver ‒ ne tikai no valsts institūcijām un mediķiem ir 
atkarīgs, kāda būs koronavīrusa izplatība Latvijā. Ikviena pienā
kums ir ievērot piesardzības pasākumus: pēc katra sabiedriskas 
vietas apmeklējuma mazgāt rokas, aizsegt seju, šķaudot vai klepo
jot, pārdomāt sabiedrisko vietu apmeklēšanu. Pasaules Veselības 
organizācija arī uzsver, ka veseliem cilvēkiem sejas maskas nav 
nepieciešamas – tās vajadzīgas tikai inficētajiem un mediķiem. 
Kamēr turpinās darbs pie zāļu un vakcīnas izstrādes, Latvijas 
veselības iestāžu un arī katra iedzīvotāja pienākums ir ierobežot 
slimības izplatību tā, lai vienlaikus nebūtu liels skaits jaunā vīru 
sa pacientu un tas neparalizētu slimnīcu darbu. “Mēs nezinām, 
vai un kā koronavīrusa izplatība beigsies. Italijā pašlaik ir siltāks 
laiks nekā Latvijā, taču Covid-19 izplatās. “Nav pētījumu, nav 
pieredzes ar šo vīrusu ‒ mēs nezinām, vai un kā tas apstāsies. 
Mūsu uzdevums ir bremzēt izplatību. ja nobremzējam koro na
vīrusa izplatību par mēnesi vai diviem, jau būs labi, jo vasarā 
slimnīcas ir tukšākas nekā ziemā,” skaidro Dumpis.

***
Par 2019. gada vēsturnieku 

atzīts LU profesors 
Ēriks Jēkabsons

Balvu “Gada vēsturnieks Latvijā 
2019”  ieguvis Latvijas Universi tā
tes (LU) Vēstures un filozofijas 
fakultātes profesors, vēsturnieks 
Ēriks jēkabsons, informēja Vēs tu
res izpētes un populārizēšanas 
biedrībā.

Ēriks Jēkabsons

Balvas ieguvējs noskaidrots sa 
biedriskā aptaujā, kuŗu biedrība 
organizē devīto gadu. jēkabsons 
šo balvu ir ieguvis otro reizi, jo lī 
dzīgi aptaujas dalībnieki lēma arī 
pirms septiņiem gadiem, kad pro
fesors tika izvēlēts par “Gada vē s  
turnieku 2012”. “Pagājušais gads 
Latvijas vēstures pētniecības jomā 
ir bijis notikumiem bagāts, tāpēc 
izvēlēties, kuŗa vēsturnieka de 
vums būtu īpaši izceļams, šoreiz 
bijis īpaši grūti. Izšķiroša nozīme, 
iespējams, bija Latvijas valsts Simt
gades norisēm, jo pērn apritēja 
nozīmīga gadskārta virknei Lat vi
jas Neatkarības kaŗa notikumu, 
kas ir viens no svarīgākajiem pro
fesora jēkabsona pētniecības vir
zieniem,” norādīja Vēstures izpē
tes un populārizēšanas biedrība.

***
LU Cietvielu fizikas institūta 
devums Latvijai un pasaulei
Valsts prezidents Egils Levits 

ap  meklēja Latvijas Universitātes 
Ciet vielu fizikas institūtu (LU CFI), 
lai iepazītos ar institūta aktuāla
jiem pētījumiem un tiktos ar tā 
darbiniekiem.

Uzrunājot pētniekus, E. Levits 
pauda gandarījumu par iespēju 
satikt Latvijas un Eiropas zināt
nieku eliti: “jūsu devums Latvijas, 
Eiropas un pasaules zinātnei ir  
ļoti būtisks. Tas, ko jūs atklājat, ko 
jūs pētāt, tam ir arī nozīme mūsu 
valsts virzībā uz augstu tech no
loģiju valsti.” E. Levits atzīmēja, ka 
modernā pasaulē izcilas zināšanas 
un izcilas technoloģijas ir liela vēr
tība, un LU CFI var dot šāda veida 
pienesumu, piemēram, ar saviem 
pētījumiem par kodolsin tēzi, kas 
ir dabai draudzīgs, no CO2 brīvs 
enerģijas avots un kas nākotnē va 
rētu atrisināt pasaules enerģijas 
krizi. Valsts prezidents arī izteica 
pārliecību, ka “ar savu intelektuā 
lo un ekonomisko pienesumu CFI 
ir piemērs citiem, un Latvijai jā 
turpina attīstīt šādi zinātnes izci
lības centri”.

***
Valsts prezidents Studentu 

apvienības 25. kongresā

Valsts prezidents Egils Levits      
7. martā piedalījās Latvijas Stu
dentu apvienības 25. kongresa at 
klāšanā. Levits pirms kongresa at 
klāšanas Latvijas Universitātes stu
dentu Biznesa inkubatorā tikās ar 
studentiem, lai pārrunātu aktuāli
tātes augstākajā izglītībā no stu
dējošo perspektīvas, kā arī iepazi
nās ar inkubātora darbu.

Savā uzrunā  Egils Levits  sacīja: 
“Studenti ir sava vecuma jauniešu 
aktīvākā daļa, un, ja mēs paska
tāmies vēsturē, tad studenti ir bi 
juši tie, kas ir piedalījušies vai 
iniciējuši sabiedrības pārmaiņas, 
sabiedrības uzlabojumus, sākot 
jau ar jaunlatviešiem, un tie bija 
studenti savā laikā, kas ir mūsu 
nācijas pamatlicēji, kuŗiem mēs 
varam pateikties par to, ka esam 
izveidojušies par latviešu nāciju 
šodien. Tāpēc es esmu pilnīgi drošs, 
ka šajā zālē sēž gan nākamie inže
nieŗi, gan polītiķi, gan žurnālisti, 
visi tie, kas arī nākotnē veidos 
Latvijas sabiedrību un būs vie
dokļu līdeŗi. Ar savu darbu jūs 
būvējat nākotni ne tikai sev, bet 
visai Latvijai. Uzņemties atbildību 
par nākotni nav pašsaprotami, tā 
pēc tam ir nepieciešama spēcīga, 
pašapzinīga, gudra cilvēka rak
sturs. Uzņemties atbildību ir gud
ra cilvēka pazīme. Tā kā jūs esat 
šeit, varam teikt, ka šeit ir šie gud
rie cilvēki dubultā nozīmē – jūs 
studējat un uzņematies līdzatbil
dību par mūsu sabiedrību.”

***
Valsts prezidents aicina 

godināt nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieku piemiņu
17. martā Valsts prezidents Egils 

Levits īpaši godinās Nacionālās pre
tošanās kustības dalībnieku pie
miņu, rīgas pilī rīkojot foru mu 
“Nacionālā pretošanās kustība 
Latvijas vēsturiskajā atmiņā” un 
kopā ar citiem sabiedrības pār
stāvjiem piedaloties vairākos at 
ceres pasākumos.

Izvēlētais datums ir simbolisks – 
1944. gada 17. martā profesora 
Konstantīna Čakstes vadītā Lat vi
jas Centrālā padome pabeidza pa 
rakstu vākšanu memorandam, 
kuŗā Latvijas tautas vārdā tika pie
prasīta Latvijas neatkarības faktis
ka atjaunošana un pausta pārlie
cība, ka Latvijas valsts un tās Sa 
tversme juridiski turpina pastā 
vēt. Valsts prezidents Egils Levits 
ir aicinājis Saeimu šo dienu noteikt 
kā visas Latvijas nacionālās pre to
šanās kustības atceres dienu.

E. Levits ir pārliecināts, ka Lat
vijas valstiskuma otrā gadsimta 
sākumā ir nepieciešams sabiedrī
bas sociālajā atmiņā atgūt zināš a
nas par Latvijas patriotu preto ša
nos okupācijas režīmiem un go 
dināt mūsu varoņus, kuri uzturēja 
dzīvu Latvijas tautas prasību pēc 
savas valsts un neatkarības visos 
okupācijas gados.

Valsts prezidents uzskata, ka 
Na  cionālās pretošanās kustības 
piemiņas diena būs būtisks atgā
dinājums Latvijas valstiskuma ne 
pārtrauktības uzturēšanai abu to 
talitāro okupācijas režīmu laikā 
un aicinājums apzināties, ka neat
karīga un demokratiska Latvija ir 
jāsargā arī šodien.

***
Libānas vēstniece apmeklē 

Okupācijas mūzeju
9. martā Okupācijas mūzeju ap 

meklēja Libānas republikas ār 
kār tēja un pilnvarotā vēstniece 
raina Čarbela (H.E. Mrs Raina 
Charbel). 

Vēstnieci sagaidīja Okupācijas 
mūzeja direktore Solvita Vība (at -
tēlā pa labi). Ar mūzeja ekspozīciju 
viņu iepazīstināja mūzeja gīde 
Marija Krivošeina. Vizītes noslē
gu mā vēstniece parakstījās augsto 
viesu grāmatā.

***
Mācības “Kristāla bulta 2020” 
Ādažu poligonā notiek militā 

rās mācības “Kristāla bulta 2020”. 
Mūsu kaŗavīri kopā ar vēl vairā  
ku NATO dalībvalstu pārstāvjiem 
tre nē sadarbību kopīgu operāciju 
veikšanai. 

Militāro operāciju laikā kaŗavī
riem jābūt gataviem dažādiem pa 
vērsieniem, tai skaitā cietušo bied
ru nogādāšanai drošībā. Tā  dēļ 
mā  cību “Kristāla bulta” ietvaros 
tiek izspēlēts scēnārijs, kur ar gai 
sa spēku hēlikopteru MI17 it kā 
ievainoti kaŗavīri tiek nogādāti pa 
līdzības sniegšanai lauka hospi tālī.

Sadarbības prasmēm tiek pie
vērsta īpaša uzmanība, jo kaujas 
grupā darbojas deviņu dažādu 
val stu bruņoto spēku pārstāvji. 
“Lai šīs deviņas dažādās nācijas 
varētu vienā operācijā vadīt, ko 
mandvadība ir vissvarīgākā. Un 
otra sadaļa ir tieši apgādes jautā
jumi,” norāda mācību vadības 
centra direktors Gunārs Grik ma
nis. Mācību uzdevumā, kurā klāt 
bija arī LTV filmēšanas grupa, tika 
izspēlēta ievainotu kaŗavīru kon
vojēšana ar vieglo transportu līdz 
hēlikopteru nosēšanās vietai, teri
torijas nodrošināšana pret iespē
jamu ienaidnieka uzbrukumu, ie 
vainoto pārcelšana Gaisa spēku 
hēlikopterā un nogādāšana drošī
bā. Kaŗavīri bija sadalīti grupās tā, 
lai kopīgi darbotos dažādu valstu 
bruņoto spēku pārstāvji. Operā ci
jas norisi rūpīgi uzraudzīja ko 
mandieri. Uzdevums tika izpildīts – 
visi ievainotie veiksmīgi evakuēti. 
Taču vienlaikus komandieri pa 
ma nīja vairākas nianses, kur pras
mes vēl būtu jāpieslīpē. “Mums 
sanāca neliela aizķeršanās ar vie 
na ievainotā nogādāšanu hēlikop
terā. Tas parāda, cik ļoti saliedētai 

ir jābūt komandai. Ka tas ir jādara 
ātri, ka ir papildu stress, adrena
līns no šīs skaņas un darbības ap 
kārt,” norāda Kaujas nodroši   
nā juma bataljona komandieris 
An  džejs Zarakovskis.

***
Latvijā apstiprināti astoņi 

saslimušie ar Covid-19
Līdz 9. marta rītam bija  veikti 

22 izmeklējumi, kopumā no 29. 
janvāŗa veikti 244 izmeklējumi uz 
aizdomām par COVID-19 saslim
šanu, Latvijā apstiprināti astoņi 
sa  slimšanas gadījumi. jaunā koro
navīrusa izraisītās slimības Covid-
19 dēļ mājas karantīna Latvijā no 
teikta vairāk nekā 160 cilvēkiem, 
intervijā Latvijas Televīzijas raidī
jumā Rīta panorāma uzsvēra Sli
mību profilakses un kontroles 
centra (SPKC) Infekcijas slimību 
riska analīzes un profilakses de 
partamenta direktors jurijs Pere
voščikovs. Lielākoties šie cilvēki ir 
infekcijas skarto lidmašīnu pasa
žieri. Pēdējie pieci gadījumi saistīti 
ar ceļojumu uz kūrortu Červinjā, 
kas atrodas Italijas ziemeļos netālu 
no Šveices robežas. Visi pieci sasli
mušie 7. martā atgriezušies no Ita
lijas ar airBaltic reisu BT-630 no 
Milānas.

Ministru prezidents Krišjānis 
Ka  riņš (jV) 9. martā  sasauca Kri
zes vadības padomes sēdi, lai lem
tu par turpmāko rīcību saistībā ar 
jaunā koronavīrusa slimības Co -
vid-19 izplatību Eiropā.

***
Jaunā koronavīrusa izraisītās 

slimības Covid-19 dēļ 

ārlietu ministrs Edgars rinkēvičs 
(jV) aicina Latvijas iedzīvotājus 
izvērtēt braucienu nepieciešamī
bu vēl uz 21 valsti. rinkēvičs so 
ciālajos tīklos norāda, ka Covid-19 
dēļ būtu nepieciešams vērtēt brau
cienu nepieciešamību arī uz ASV, 
Austrāliju, Austriju, Bachreinu, 
Beļģiju, Ēģipti, Franciju, Grieķiju, 
Iraku, Islandi, Kanadu, Kuveitu, 
Lielbritaniju, Malaiziju, Nīderlan
di, Norvēģiju, Spāniju, Šveici, Tai
zemi, Vāciju un Zviedriju. jau ie 
priekš Latvijas valsts bija aici nā 
jusi iedzīvotājus neapmeklēt Ķīnu, 
Dienvidkoreju, japānu, Singapū
ru, Irānu un Italiju.

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš (jV) pirmdien pēc Krīzes 
vadības padomes sēdes skaidroja, 
ka jau līdz šim minētās sešas val
stis ir “sarkanajā sarakstā”, kurp 
doties noteikti nevajadzētu, bet 
pārējās savukārt ir tādas, kurp 
braucienu lietderību būtu nepie
ciešams izvērtēt.

(Turpinājums 4. lpp.)
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

nālā baleta mākslinieciskais vadī
tājs Aivars Leimanis. Laikraksts 
Neue Presse publicējis pozitīvas 
recenzijas, abus iestudējumus vēr
tējot ar četrām zvaigznēm no pie
cām. “Tradīcijas šeit tiek augstu 
vērtētas. Tās izkopis arī Latvijas 
balets, kas saistīts ar tādiem diž
gariem kā Mihails Barišņikovs. 
Visu to, kas spēj sajūsmināt lē  cie
nos un piruetēs, šie dejotāji ļauj 
izbaudīt arī mūsdienās,” raksta 
Hennings Kverens  recenzijā “Val sts 
operā Hannoverē tiek suminātas 
viesizrādes no Latvijas: “Korsārs” 
klasiskā redakcijā”.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

klāta Daugaviešu dinastijas māk
slas darbu izstāde “Dialogi ar 
seniem meistariem”. Tajā ir ska
tāmi Latvijas Mākslas akadēmijas 
profesora Teodora Zaļkalna au 
dzēk ņu Lūcijas Daugavietes (kera
mika) un Vladimira Cimmerlin 
ga (skulptūra), kā arī viņu meitas 
gleznotājas Māras Daugavietes un 
znota Georgija Uvārova gleznas. 
Vecāki jau ir devušies viņsaulē, 
taču Māra Daugaviete šodien ir 
pla ši pazīstama Maskavas māk sli 
nieku aprindās. Kopš 1984. ga da – 
Maskavas Mākslinieku savienības 
glezniecības sekcijas biedre, dau
dzu izstāžu dalībniece Krievijā un 
ārzemēs. Māras Daugavietes mei
ta Māra ir teātŗa scēnografe un arī 
ir Maskavas mākslinieku savienī
bas biedre. Otra meita Maija ir 
skatuves tērpu māsliniece, strādā 
glezniecībā, grafikā un multipli
kācijā.  Katru vasaru šīs māksli
nieku dinastijas izstādes notiek 
Latvijā – jūrmalā, Aizkrauklē, Ne 
retā, Viesītē un citās pilsētās.

***
Hanoverē slavē Latvijas 
Nacionālā baleta izrādes 

Ar skatītāju ovācijām un kritiķu 
atzinību Latvijas Nacionālais ba 
lets ar panākumiem noslēdzis 
vies  izrādes Hanoveres Valsts ope
rā Vācijā. Tika izrādītas četras ba 
leta “Korsārs” un trīs baleta “Kar l
sons lido…” izrādes. Abus iestu  
dē jumus veidojis Latvijas Na  cio

***
Zinātnes diena San diego 

Latviešu skolā
Kas jādara, ja vēlies kļūt par 

zinātnieku? Kāpēc Sniegbaltīte sa 
indējās ar ābolu? Kas notiek, ja 
bazei pievieno skābi? Uz šiem un 
citiem jautājumiem San Diego 
sko las bērni un draugi atbildes 
meklēja Zinātnes dienā 2020. ga  da 
29. februārī Ošensaidā.

Šajā dienā skolā viesojās bio
ķīmiķe Kristīne Senkāne, kuŗa ar 
aizraujošiem eksperimentiem pa 
lī  dzēja izzināt dažādus ķīmijas 
faktus.

***
Baltijas filmu dienas Minchenē

Baltische Filmtage München  
ot  ro reizi organizēja Baltijas bied
rības kopā ar Münchner Stadtbi-
bliothek. No 12. līdz 15. martam 
bija iespēja noskatīties 11 filmas 
no Baltijas valstīm atjaunotajā kul
tūras namā Gasteig (Rosenheimer 
Str. 5, 81667 München). Šīgada te 
mats – Drosme!, kā arī filmas par 
drosmīgiem cilvēkiem, kuŗi, ne 
skatoties uz kritiskiem polītiskiem 
vai personīgiem apstākļiem, iz 
vēlas savu likteni ņemt pašu rokās. 
No Latvijas tika rādītas piecas fil
mas – “Spiegs, kuŗš mans tēvs”, 
“Paradīze 89”, “Bille”, “Mērijas ce 
ļojums” un leģendārā klasiku re  s
taurētajā versijā “Četri balti kre kli. 
Elpojiet dziļi”. 

***
Aspazija dzintarā

17. martā atklās rotu māksli
nieces Initas rudzītes izstādi “As 
pazija dzintarā”. Izstādē būs ap 
skatāmi 30 darbi, kuŗus māksli
niece darinājusi, ļaujoties sajūtu 
plūdumam, nedomājot, vai kā 
dam tie patiks vai ne. Par pamatu 
rotām, kuŗas darinātas sudraba 
ietvarā, kalpojuši 13 Aspazijas 
dzejoļi. “Tā bija dvēseliska izvēle. 
Necentos ņemt skaistos, pūkainos 
dzejoļus. Ņēmu tos, kas uzšķērž 
emocijas”, stāsta Inita rudzīte. Pir
mais no Aspazijas dzejoļiem, kurš 
no mākslinieces “neatlaidās”, bija 
“Medus un asaras” no 1926. gadā 
izdotā krājuma “Trejkrāsaina sau
le”. Inita saprata, ka vienīgais ceļš, 
kā no dzejoļa “atbrīvoties”, ir izteikt 
to rotā. Tas izdevās.

***
Latviešu mākslinieku dinastijas 

izstāde Maskavā
Maskavas izstāžu galerijā “Čis

tije prudi”, pašā pilsētas centrā, at 

iepriekšējo sezonu laikā saņems 
Latvijas Nacionālā teātŗa aktieris 
Gundars Grasbergs.

Helēnas TangijevasBirznieces 
bal vu par mūža ieguldījumu bale
ta mākslā un pedagoģijā Latvijas 
Profesionālā baleta asociācija pa 
sniegs Intai KaruleiTeikmanei. 
jēkaba Dubura balvu par jauno 
aktieŗu audzināšanu un ieguldī
jumu teātŗa pedagoģijā 45 gadu 
gaŗumā saņems Anna Eižvertiņa.

***
RTU – pasaules 500 labāko 

inženieŗzinātņu augstskolu vidū
rīgas Techniskā universitāte 

(rTU) augstskolu reitingā QS World 
University Rankings by Subject 
2020 atzīta par vienu no 500 labā
kajām pasaules augstskolām in 
že nieŗzinātnēs un technoloģijās, 
kļū  stot par vienīgo Latvijas augst
skolu, kas iekļauta starp līderiem 
kādā no piecām nozarēm, informē 
rTU Ārējās komunikācijas no  da
ļas projektu vadītāja Gundega 
Preisa.

Augstskolu sniegums vērtēts 
piecās nozarēs – inženieŗzinātnēs 
un technoloģijās, mākslas un hu 
manitārajās zinātnēs, dzīvības zi 
nātnēs un medicīnā, dabas zināt
nēs, kā arī sociālajās un vadības 
zinātnēs. rTU reitingā ieguvusi 
59,9 no 100 iespējamajiem punk
tiem, līdz ar Tallinas Technoloģiju 
universitāti iekļūstot reitinga 451. ‒ 
500. augstskolu grupā inženieŗ  
zi nātņu un technoloģiju nozarē. 
Pa  visam reitingā izvērtētas 1369 
aug stākās izglītības iestādes no 
158 valstīm.

***
Trešais latviešu klasikas un 
mūsdienīgās mākslas tirgus
jauni pieteikumi, jauni ziedoju

mi! Māksla meklē mājas. No 27.  
līdz 29. martam Bostonā notiks tre
šais latviešu klasikas un mūs die
nīgās mākslas tirgus. 60. Zīmīgs 
cipars Bostonas aktīvajā latviešu 
kultūras dzīvē. Pagājušo martu  
otrajās “Māksla meklē mājas” tir
gus dienās Trimdas draudzes sa 
biedriskajā zālē 60 latviešu glez 
nas,  grafikas un plakāti atrada 
jau nas mājas. Un no namā māj
vietu atradušās Bostonas latviešu 
lasītavas (BLL) gada laikā  lasīšanai 
izrakstītas 60 latviešu grāmatas. 
Bostonas sabiedrībai par laimi – 
“Nevienam jaunajam neinteresē 
latviešu māksla” un “Neviens vairs 
nelasa latviešu grāmatas” – skep
tiķi atkal mazliet kļūdījušies. Šo 
gad no 27. līdz 29. martam (58 
Irving Street, Brookline MA) notiks 
trešais latviešu mākslas tirgus 
“Māksla meklē mājas”. Trešo reizi 
desmit gadu laikā visiem atvērtā 
pavasarīgā, mazliet eklektiskā un 
mainīgā izstāde dos iespēju ieska
tīties citu kollekcionāru skapjos, 
priecāties un dažbrīd brīnīties   
par dažādu latviešu mākslinieku 
stiliem un tematiku. Aizvest sev 
mājās kaut ko jaunu un svaigu.

***
Latvijas dienas Sanktpēterburgā

No 9. līdz 22. martam Sankt pē 
terburgā notiek Latvijas dienas. 
Iespējams, ka kāds teiks: “Ko mums, 
Sanktpēterburgas iedzīvotājiem, 
var piedāvāt Latvija?” Daudzi taču 
ar Latviju ir pazīstami… Bet Lat
vija nozīmē ne tikai kvalitātīvus 
pārtikas produktus un iespēju ce  ļot, 
bet arī radošas idejas, mūziku, 
gastronomiju, pieredzes apmaiņu 
un kontaktus ar dažādu nozaru 
uzņēmējiem. Latvijas dienu laikā 
Sanktpēterburgas biznesa aprin 
du pārstāvjiem, pilsētas iedzīvo
tājiem un viesiem tiek organizēti 
dažādi pasākumi. 11. martā noti
ka biznesa forums, kā arī Latvijas 
un Sanktpēterburgas uzņēmēju 
div pusējas tikšanās. 12. marta tū 
risma seminārā Latvijas tūrisma 
nozares pārstāvji stāstīja par Lat
vijas tūrisma jomas aktuālitātēm. 
Sanktpēterburgas iedzīvotāji un 
viesi lielveikalā  varēja iepazīties ar 
Latvijas pārtikas produktiem. Tie 
veikalā bija viegli atpazīstami, jo 
atzīmēti ar logotipu Magnetic Lat-
via. 

*** 
Stompaku kaujai – 75

Viļakas novadā, Stompaku mežā, 
tika godināti nacionālie partizāni, 
kas pirms 75 gadiem Stompakos 
piedalījās kaujā pret padomju oku
pācijas varu un tās bruņotajiem 
spēkiem. Tā bija lielākā nacionālo 
partizānu kauja Latvijas territorijā. 
Svinīgajos sarīkojumos piedalījās 
arī Latvijas Okupācijas mūzeja 
projekta “Stūŗa māja” vēsturniece 
Inese Dreimane.

Piemiņas pasākumi notika Vi 
ļakā un arī bijušajā partizānu no 
metnes vietā. Atkal, pēc 75 ga 
diem, partizānu bunkura ‒ baznī
cas vietā tika celebrēta Sv. Mise. 
1945. gada janvārī – februārī Stom
 paku nometnē bija izveidots bun
kurs – baznīca, kuŗā garīgos rituā
lus veica mežā aizgājušais Šķilbē
nu draudzes prāvests Ludvigs 
Štagars. Pēdējā ceremonija šajā 
vie tā bija kaujā kritušo nacionālo 
partizānu izvadīšana 2. marta vēlā 
vakarā, pirms kauju pārdzīvojušie 
partizāni aizgāja no nometnes vie
tas.

***
Teātŗa dienas izcilības balvas 

Tuvojoties Starptautiskajai teāt ŗa 
dienai – 26. martā Eduarda Smiļģa 
Teātra mūzejā norisināsies Teātŗa 
dienas izcilības balvu pasniegšanas 
ceremonija, ko ik gadu rīko “Lat
vijas Teātra darbinieku savienība” 
(LTDS) sadarbībā ar Latvijas Kul
tūras akadēmijas Eduarda Smiļģa 
mūzeju, medijus informē LTDS 
pārstāvji. Lilitas Bērziņas balvu 
par spilgtu sniegumu pēdējo se  zo
nu laikā un mākslinieciski augst
vērtīgu darbu daudzu gadu gaŗu
mā saņems jaunā rīgas teātŗa ak 
trise regīna razuma. Harija Lie
piņa balvu par spožu aktieŗdarbu 

īRIJA. 5. martā Latvijas vēstnieks Īrijā jānis Sīlis un padomniece 
Edīte Medne apmeklēja Kultūras dienas Wicklow Educate Together 
skolā. Latvijas stendu pārstāvēja latviešu skolnieki Kristofers un 
ralfs, iepazīstinot savus skolas draugus un viesus ar Latvijas vēsturi 
un tradicijām, kā arī pašu sagatavotiem Latvijas gardumiem.

• Frankofonijas festivāla ietvaros 6. martā Latvijas vēstniecība Īrija 
kopīgi ar Alliance Française Dublin organizēja kinofilmas Homo Novus 
noskatīšanos īru skatītājiem. Pasākumu atklājot, uzrunas teica Allian ce 
Française Dublin direktors Thierry Lagnau un Latvijas vēstnieks Īrijā 
jānis Sīlis. j. Sīlis, uzrunājot skatītājus angļu, franču un latviešu 
valodā, izteica gandarījumu par iespēju īru skatītājus iepazīstināt ar 
šo lielisko Film Angels Production kinofilmu, kas Latvijā un ārpus tās 
robežām ir guvusi milzīgu skatītāju atsaucību.

KRIeVIJA. 6. martā Latvijas republikas vēstniecība Krievijas 
Federācijā ar Maskavas pilsētas domes atbalstu atvēra piemiņas 
plāksni latviešu Valsts teātrim “Skatuve”. Uzrunājot klātesošos viesus, 
vēstnieks Māris riekstiņš uzsvēra to, ka “teātris “Skatuve” ieņem īpa šu 
vietu gan Latvijas, gan Krievijas vēsturē.” Abās valstīs teātr māksla 
tiek augstu vērtēta un mīlēta. Diemžēl, savu salīdzinoši īso, bet 
noteikti panākumiem pilno darbību tas noslēdza kā upuris Staļina 
polītisko represiju laikā 1938. gadā. No 1919. līdz 1938. gadam Valsts 
latviešu teātris “Skatuve” atradās latviešu biedrības Prometejs telpās 
Maskavā. To likvidēja 1938. gadā pēc tam, kad padomju režīms, 
NKVD “nacionālo operāciju” ietvaros īstenojot “Latviešu operāciju”, 
visus teātŗa darbiniekus – gan radošo personālu, gan tehniskos dar
biniekus, ieskaitot garderobistes – apcietināja un nošāva Butovas 
masu kapos.

GRIeķIJA. Latvijas vēstnieks Grieķijā Māris Klišāns tikās ar 
Grieķijas parlamenta LatvijasGrieķijas deputātu draudzības grupas 
pārstāvjiem – grupas vadītāju Spiros Pnevmatikos un Anastasios 
Bardzokas. Tikšanās piedalījās arī Latvijas vēstniecības Grieķijā pa 
domnieks Ģirts jaunzems. Sarunas laikā tika atzīmētas izcilās div
pusējās attiecības un izrādīta interese par deputātu divpusējo kon
taktu stiprināšanu, kā arī atbalstu draudzības grupu darbībai.

IZRAĒLA. 5. martā Latvijas vēstniecības telpās Telavivā vēst
niece Elita Gavele tikās ar divām devītās klases skolniecēm – Shaniju 
Ichaki un Danielu Mordehajevu no Lodas pilsētas pamatskolas, kuŗā 
abas meitenes mācās. Viesošanās laikā vēstniecībā skolniecēm bija 
iespēja virtuāli iepazīties ar Latviju, rīgu un jūrmalu, kā arī prezen
tācijām par Latvijas vēsturi un sieviešu tiesībām Latvijā.

FRANCIJA.  4. martā Zemkopības ministrijas Nozares padom
nieks Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā OECD un UNECSO Aivars 
Lapiņš un Latvijas vēstniecības Francijā darbiniece Laura Štokmane
Guillopē uzstājās Parīzes Lauksaimniecības augstskolā Agro Paris 
Tech, lai iepazīstinātu studentus ar Latviju pirms viņu mācību brau
ciena tuvākajās dienās. Studentiem bija iespēja uzzināt gan vispārīgu 
informāciju par Latviju, tās vēsturi, kultūru.

Regīna Razuma un Gundars 
Grasbergs
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15. janvārī ar gadskārtējo uz  
ru nu abām parlamenta palātām 
un sapulcinātajai valsts elitei 
nā  ca klajā Krievijas Federācijas 
prezidents Vladimirs Putins. Viņš 
pārsteidza klausītājus, saimnie
cisko un sociālo problēmu vietā 
paģērot steidzami un pamatīgi 
pārkārtot 1993. gadā, “jeļcina lai
kā” pieņemto konstitūciju, iz 
darot tajā būtiskus grozījumus. 
Un tās pašas dienas pēcpusdienā 
Putins atcēla Krievijas valdību, 
ieskaitot premjeru Medvedevu, 
un viņa vietā iecēla sabiedrībā 
maz pazīstamu personu. raid
sta cijas “Eho Moskvi” galvenais 
redaktors Aleksejs Venediktovs, 
manāmi apmulsis, vaicāja: “Kā 
pēc tāda traka steiga? KAS NO 
TICIS?”

Turklāt vēl Putins 18. februārī 
atlaida no amata savu ilggadējo 

Kremļa mīkla un brīvdomības spīts
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

palīgu Vladislavu Surkovu, “su 
ve rēnās demokratijas” koncep
cijas autoru, kurš 17 gadus bija 
nostrādājis prezidenta adminis
trācijā. Surkovs kādā intervijā 
paziņoja, ka kādu laiciņu viņš 
iegrimšot meditācijā, “lai atra
dinātos no domāšanas”.

Kas tad noticis? Mini manu 
mīklu...

Un sestdien, 29. februārī, ar 
Maskavas mēra Sobjaņina vēlīgo 
un labvēlīgo atļauju galvaspil sē
tas centrā, tostarp Saharova pro s
pektā, vairāk nekā 22 tūkstoši cil
vēku piedalījās gājienā, kas bija 
veltīts piektajai gadskārtai kopš 
izcilā demokrata, populārā opo
zī cijas līdera Borisa Ņemcova 
ne  ģēlīgās nogalināšanas Kremļa 
mūru pavēnī.

Neilgi pirms “jeļcina laika” bei
gām Ņižnijnovgorodas guberna

tors Boriss Ņemcovs pāris gadus 
bija Krievijas premjerministra 
vietnieks. 1995. gadā viņu apbal
voja ar ordeņa “Par nopelniem 
tēvzemes labā” medaļu.

Par Ņemcova nogalināšanu 
tie sāja piecus čečenus, piespriežot 
šiem “killeriem” gaŗus cietumso
dus. Bet kuŗš pasūtīja šo slepka
vību – tas nav noskaidrots.

29. februāra gājiena dalībnieki 
nesa plakātus ar uzrakstu “Krie
vija bez Putina”, protestēja pret 
polītiskajiem arestiem, daudzi 
so  lidarizējās ar Ukrainu.

Šoreiz – tas jāņem vērā – po   
li cija un drošībnieki palika, var 
teikt, maliņā (atšķirībā no pēr 
nās vasaras protestiem). Ņem
cova piemiņas gājieni tai sest  
die nā notika daudzās Krievijas 
pil sētās – no Pēterburgas līdz 
Bar naulai. Šādi nu tagad Krie

vijā izpaužas brīvdomības spīts.
Tā dēvētie pareizticīgie staļi

nisti burtiski trakoja: viņu por
tālā zavtra.ru Aleksejs Ivanovs 
nosauca Borisu Ņemcovu par 
“absolūti amorālu subjektu” un 
norādīja, ka ar savu “bezslavas 
bojāeju” viņš esot “pienācīgi pie
vie nojies” Gaļinas Starovoitovas, 
Annas Poļitkovskas, Aleksandra 
Ļitviņenko (!), Sergeja Magņicka 
“kompanijai”. Starovoitova, Poļit
kovska, Ļitviņenko (nogalināts 
ar poloniju) un Magņickis taču  
ir Putina režīma “killeru” upuri 
riebīgs “rekviēms”.

Iepriecinošs ir tas, ka pēc mi 
nētā gājiena, tai pašā vakarā, dro s
mīgu žurnālistu grupa nodi bi
nāja “Sindikātu100”, brīva vārda 
paudēju kopu, kas aicināja sapul
cināt 100 mediju pārstāvjus. Šo 
grupu vada “Novaja gazeta” gal

venais redaktors Dmitrijs Mura
tovs, un tajā pašlaik ietilpst raid
stacija “Eho Moskvi”, TV kanāls 
“Doždj”, lieliskā “Meduza”, kuŗas 
redakcija guva patvērumu rīgā, 
un daži reģionāli mediji. Lai vei
cas! Brīvdomība nepadodas.

Un noslēgumā, var teikt, “rozī
nīte”, kas labi raksturo imperis 
ka putinisma dabu. 27. februārī 
Krievijā tika svinīgi atzīmēta 
“Speciālo operāciju spēku diena”: 
papildus “vīriešu dienai” (23. fe  b
 ruārim) gods un slava pienā ko
ties “pieklājīgajiem zaļajiem cil vē
ciņiem”, kuŗi tai dienā 2014. gadā 
gatavoja Krimas aneksiju un 
kuŗi, kā melš, esot gatavi varbū
tējam desantam Narvā. Patlaban 
šo ļoti īpašo kontingentu vada 
ģe  nerālmajors Valerijs Fļusti
kovs. Iegaumēsim.

Pagājušajā nedēļā Latvijas re 
pub likas Saeima uzsāka debates 
par grozījumiem Administrātī 
vo territoriju un apdzīvoto vietu 
likumā. runa ir par administrā
tīvi territoriālo reformu, ko sa 
gatavojusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija    
ar mērķi pašreizējās 119 novadu 
pašvaldības samazināt līdz tikai 
divdesmit deviņām, kas būtu par 
trim vairāk nekā kādreizējie ra 
joni padomju okupācijas laikā. 
Saeima grozījumus pirmajā la 
sījumā pieņēma pērn novembrī, 
un kopš tālaika deputātiem un 
frakcijām bija iespēja piedāvāt 
dažādus priekšlikumus par gro
zījumu mainīšanu. Kopumā tādu 
bija 316, un pirmajā dienā – pa 
gājušajā ceturtdienā – deputāti 
izskatīja… 20 no tiem. Kāds zob
 galis aprēķināja, ka tādā tempā 
būs vajadzīgas 15 dienas, lai iz 
skatītu visus priekšlikumus. Sa 
vu kārt pagājušajā piektdienā  
bija ārkārtas sēde, un tajā dienā 
deputāti tika līdz 44. priekšli ku
mam. Nākamā sēde bija pare
dzēta otrdien, 10. martā, kas būs 
pēc šī komentāra iesniegšanas 
redakcijā.

Pirms runāt tālāk par reformu, 
piebildīšu, ka minētajās dienās 
pagājušajā nedēļā Saeimas sēdi 
vadīja priekšsēdes biedre Dagmā 
ra BeitnereLe Galla, jo pati spī 
kere Ināra Mūrniece bija vi zītē 
Amerikas Savienotajās Val stīs. 
Kopā ar Saeimas Ārlietu ko  mi
sijas vadītāja vietnieku un kād 
reizējo Latvijas republikas vēst
nieku ASV Ojāru Kalniņu viņa 
tikās ar Senāta un Pārstāvju pa 
lātas ārlietu komisijas vadītā 
jiem, kā arī ar Pārstāvju palātas 
sadarbības grupas ar Baltijas 
valstīm līdzpriekšsēžiem. Vizītē 

Neviennozīmīgas reformas
piedalījās ne tikai Latvijas, bet   
arī Igaunijas, Lietuvas un Polijas 
parlamentu pārstāvji. Tikšanās 
laikā  ASV Kongresa apakšpalā
tas spīkere Nensija Pelosi īpaši 
uzslavēja Baltijas valstis par gata
vību sadarboties drošības jomā. 
Galvenais temats visās sarunās 
bija minēto valstu drošība un 
Ame rikas iesaiste tajā. Mūrnie 
ces kundze aicināja Vašingtonu 
padomāt par ilgtermiņa atbalsta 
programmas nepieciešamību. 
NATO spēku ietvaros amerikā 
ņu spēki jau tagad ir mūspusē,    
tā pilnīgi noteikti palīdzot atturēt 
kaimiņvalsti Krieviju no iespēja
mām avantūrām. Tiesa, saruna 
par ilgtermiņa attīstību droši 
vien varēs sākties tikai pēc no 
vembrī gaidāmajām vēlēšanām 
Amerikā, ja tajās uzvarēs kāds 
cits un nevis pašreizējais Baltā 
nama saimnieks, kuŗš, kā zi 
nāms, attiecībā uz NATO aliansi 
un drošības jautājumiem kopu
mā ir bijis, teiksim tā – nepa
stāvīgs.

Taču, atgriežoties pie refor
mām Latvijā. Pirmais lēmums 
bija samazināt atļauto runāšanas 
laiku debatēs no piecām minū
tēm uz trim minūtēm pirmajā, 
un no divām minūtēm uz vienu 
minūti otrajā piegājienā. Opozī
cija, protams, brēca par demo 
kra tisko tiesību ierobežošanu, bet, 
ja nācās izskatīt vairāk nekā 330 
priekšlikumu, saīsinātais laiks 
bija gluži loģisks, un to vairā 
kums arī apstiprināja, jo mūsu 
likumdevējā itin runātīgu depu
tātu netrūkst. Pirmais priekšli
kums Saeimas sēdē bija no Na 
cionālās apvienības, un piedāvā
jums bija likumā atteikties no 
vārda “novads” un to atvietot ar 
vārdu “apriņķis.” Pirmais runā

tājs bija Aleksandrs Kiršteins, 
kuŗš allaž ir gatavs savās uzru 
nās doties vēsturiskās ekskursi
jās, šajā gadījumā bilstot, ka arī 
Krievijas imperijā bija jēdziens 
“novads,” un tāpēc labāk būtu 
apriņķis. Laika gaitā mūsu valstī 
ir bijuši ciemi, pilsnovadi, ze  
mes, muižas, komturijas, fogte
jas, stārastijas, vaivadijas, guber
ņas, rajoni, pagasti un apriņķi. 
Ne jau nosaukumā ir tās lietas 
sāls. Šo priekšlikumu Saeima 
noraidīja.

Tālāk bija jautājums par re 
pub likas pilsētām. Pašreizējā si  s
tē mā tādu ir deviņas, bet mi 
nistrija paģērēja skaita samazinā
šanu līdz piecām ‒ rīga, Daugav
pils, rēzekne, jūrmala un Liepā
ja. Tās, kuŗas šajā kontekstā pali
ka “kandidātos”, bija Ventspils, 
Valmiera, jelgava un jēkabpils. 
Opozīcija ļoti strikti iebilda, sa 
kot, piemēram, ka iedzīvotāju 
skaita ziņā jelgava ir ceturtā lie
lākā pilsēta Latvijā, un jautājot,  
vai gadījumā lēmuma pamatā 
patiesībā nav fakts, ka tajā pie 
teikšanas ir Zaļo un Zemnieku 
savienība, kuŗa patlaban Saeimā 
ir opozīcijā? Tomēr valdošā koa
līcija noturējās kā mūris, lai gan 
vienubrīd izcēlās doma, ka re 
pub likas pilsētas likumā varētu 
saukt par lielajām pilsētām. To 
deputāti nolēma atrisināt trešajā 
lasījumā, kuŗš būs pēc tam, kad 
būs pabeigta grozījumu izskatī
šana otrajā lasījumā. 

Turpmākie priekšlikumi bija 
galvenokārt no serijas “šo nova
du vajag pievienot tur un ne tur, 
savukārt šo novadu tur un ne 
tur”. Daudzviet Latvijā iedzīvo
tāji nav mierā ar ministrijas iz 
strādātajiem plāniem. It īpaši 
Latgalē jautājums ir vienkāršs – 

ja tiks izveidots daudz mazāks 
novadu skaits, tad kuŗa katrā 
novadā būs galvenā pilsēta? Tajā 
tātad atradīsies visas valsts un 
pašvaldību iestādes, un tajā būs 
krietni lielākas iespējas attīstībai. 
Taču ‒ ko iesākt cilvēkiem, kuŗi 
dzīvos jauno novadu perifērijā? 
Ceļi Latgalē (un ne tikai!) nav 
īpaši labā stāvoklī, sabiedriskais 
transports kursē reti, ja kursē 
vispār. Perifērijā arī sāks iznīkt 
tautsaimniecība, tiks slēgtas sko
las un veselības aprūpes iestādes. 
Citos gadījumos vietējo pašval
dību iedzīvotāji uzskata, ka vi 
ņiem ir tuvākas attiecības ar vie
nu kaimiņu novadu vai pilsētu, 
bet ministrijas plānos ir pare
dzēts to pievienot kādam citam 
novadam. Daudzviet valstī ļaudis 
uzskata, ka ministrija viņus nav 
bijusi gatava uzklausīt. Ministrija 
uz to atbild, ka bija sabiedriskā 
viedokļa noklausīšanās daudzās 
vietās Latvijā, un galu galā tomēr 
bija jānonāk pie kopējiem seci
nājumiem un kopējā plāna.

Bez šaubām patlaban novadu 
vienkārši ir par daudz. Pašreizējo 
sistēmu valsts ieviesa 2009. gadā, 
kad administrātīvi territoriālās 
sistēmas pamatā bija minētie ra 
joni. Vispirms valdība ļāva paš
val dībām brīvi un voluntāri ap 
vienoties jaunos novados, un at 
sevišķos gadījumos tās tā arī 
darīja. Taču ar laiku tomēr bija 
jāapstiprina galējais plāns, un 
sistēma ar 119 novadiem un de 
viņām republikas nozīmes pilsē
tām stājās spēkā minētā gada 
pirmajā jūlijā. rajoni, kuŗi pirms 
tam veidoja augstāk stāvošu vē 
lētu pārvaldes sistēmu, tika lik
vidēti. Galvenais iemesls jauna
jam reformu plānam ir tāds, ka 
jau ļoti sen liela daļa izveidoto 

novadu neatbilst likuma prasī
bām attiecībā uz iedzīvotāju skai
tu un citiem rādītājiem. Mazā
kais novads Latvijā ir Baltinavas 
novads Latgalē. Tur dzīvo mazliet 
vairāk par 900 cilvēkiem, tuvākā 
pilsēta Balvi ir 36 kilometru at 
tālumā. Ir skaidrs, ka tik ma  zam 
novadam nav nekādu īpašu ie 
spēju attīstīties. Visi novadi Lat
vijā aizkustinošā kārtā vēlas pie
saistīt tūristus, bet ir vien galve
nais dižkoks vai dižakmens, un 
vai tā būs vieta, kur tūristi vēlēsies 
pavadīt vairākas dienas... 

Kopumā ņemot, galvenais  Lat
vijas attīstībā ir fakts, ka rīga     
un tās apkārtējā territorija ir 
viens īstens begemots. Lielā mērā 
valsts tautsaimniecība ir centrēta 
tieši galvaspilsētā. Investīciju pie
saiste citur Latvijā ir apgrūtināta 
pirmām kārtām tāpēc, ka ir in 
frastruktūras trūkumi., ceļu nav, 
elektrības ievilkšana attālumā ir 
ļoti dārgs prieks u. tml. Ir skum 
ji, ka daudzviet laukos ciemi un 
miesti izmirst, taču tāda ir mūs
laiku dzīve. Arī bagātajā Amerikā 
ir kādreiz veiksmīgas spoku pil
sētas. Bet jaunās reformas nozī
mēs daudz mazāku pašvaldību 
skaitu un līdz ar to krietni ze  mā
kus administrātīvos izdevumus. 
Atliek cerēt, ka valdība ļoti gudri 
arī pēc reformas palīdzēs attīstī
ties visai Latvijai, taču sa   protot 
nenovēršamo ietekmi.

O, un vēl viena lieta par rīgu. 
Koronavīrusa dēļ Centrālā vēlē
šanu komisija ir bildusi, ka ār 
kārtas vēlēšanas, kuŗas patlaban 
ir paredzētas 25. aprīlī, varētu 
pārcelt uz … 29 augustu. Latvijā 
patlaban reģistrētas sešas vīrusa 
radītas infekcijas. Tādai pānikai 
nudien nešķiet esam īpašs ie 
mesls.
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Marta sākumā Eiropas Ko  mi
sija nāca klajā ar jaunu Klimata 
likumu, kas ir daļa no Eiropas 
Savienības rīcības plāna cīņai ar 
klimata pārmaiņām. Par godu 
šim notikumam Briselē bija ie 
radusies klimata aktīviste, sep
tiņpadsmit gadus vecā zviedru 
pusaudze Grēta Tūnberga. Tikša
nās laikā ar Briseles polītiķiem 
viņa asi kritizēja Eiropas centie
nus, lietojot tādus vārdus kā 
“darbības imitācija”, “kapitulācija” 
un “liekulība”. Tūnbergas vizīte 
notika brīdī, kad vienā no lielā
kajām Eiropas valstīm – Itālijā – 
koronavīrusa epidēmijas dēļ jau 
bija slēgtas skolas, bet Lielbri ta
nijā no veikalu plauktiem sāka 
pazust makaroni, rīsi un tualetes 
papīrs. Turcijā pie Grieķijas ro 
bežas pulcējās vairāki desmiti 
tūkstoši bēgļu no Sīrijas, Irākas 
un Afganistānas, gatavi doties 
tālāk uz Vāciju. Latvijas iekšlietu 
ministrs Sandis Ģirģens uzskata, 
ka Eiropa atrodas “jaunas migrā
cijas krīzes priekšvakarā”. Bet 
Briseles polītiķiem citas priori tā
tes – klimats. jautājums – kas no 
tiek ar Eiropu?

“Vecajā kontinentā” aizvien uz 
stājīgāk sevi piesaka postmo der
nisms, kam, starp citu, rak stu rī
gas radikālas, nereti pat te  at rālas 
rūpes par apkārtējo vidi. Viens 
no spilgtākajiem piemēriem – 
Tūn berga. Meitene, kuŗa piekt
dienās negāja uz skolu un pi 
ketēja pie Zviedrijas parlamenta. 
Žurnāls “Time” viņu atzina par 
“2019. gada cilvēku”, Tūnberga 
uzstājās no ANO tribīnes un Da 
vosas ekonomikas forumā. Mei
tenes piemēram sekoja tūksto
šiem pusaudžu visā pasaulē, kuŗi 
pievienojās viņas iedibinātajai 
kustībai “Fridays for Future”. Uz 
polītiskās skatuves uznāk “Gene-
ration Greta” jeb “Grētas paau
dze” – gan pārnestā, gan pavi   

Uz skatuves uznāk “Grētas paaudze”
s am tiešā nozīmē. Aizvadītā gada 
nogalē skandālu sarīkoja Vācijas 
televīzijas kanāls WDr, kas bēr
nu koŗa izpildījumā parādīja 
jautru vides aizsardzības temai 
veltītu dziesmiņu ar piedzie dā
jumu “Meine Oma ist eine alte 
Umweltsau!”. Burtiskā tulkojumā 
no vācu valodas – “Mana vecmā
miņa ir veca cūka, kas piesārņo 
apkārtējo vidi.” Lūk, daži no vec
māmiņas “grēkiem”, kas uzskaitīti 
dziesmiņā: “Viņa brauc pie ārsta 
ar automašīnu” (tā vietā, lai iz 
mantotu sabiedrisko transportu, 
mītu velosipēda riteņus vai so 
ļotu kājām!), “katru dienu cep 
kotletes no lētās, uz atlaidēm 
pirk tās gaļas” (un nevis mielojas 
ar videi draudzīgo vegānu pār
tiku!). Tas dīvainākais ir tas, ka  
to dzied bagātas valsts pati tu 
rīgākā, pati nodrošinātākā paau
dze, kas vien jebkad dzīvojusi. 
Pusaudži, kuŗu labklājības vārdā 
smagi strādājušas iepriekšējās 
paaudzes, novācot kaŗā sagrauto 
pilsētu drupas, radot un joprojām 
darbinot Vācijas “ekonomiskā 
brīnuma” motoru. Dziesma gan 
ātri pazuda no WDr interneta 
lapas, koŗa vadītājs atvainojās. 
Internetā parādījās ironiski vi 
deoklipi, kas šo priekšnesumu 
salīdzināja ar Hitleru un Staļinu 
slavinošām hitlerjūgenda un 
pio nieru organizācijas dzies
mām, vel kot paralēles ar iespē
jamo “ekofašisma” diktatūru nā 
kotnē. Patiesi, klimata apokalipsi 
gaidošas sabiedrības noskaņo
jums kļūst aizvien radikālāks, un 
Grēta Tūnberga ir tikai šo pār
mai ņu aisberga redzamā daļa.

Vēl kāda neparasta tendence –
Eiropā un īpaši Skandināvijā po 
pulāritāti gūst kustības, kuŗas 
apvieno viens vārds – “kauns”. 
Kauns lidot, kauns pavadīt at  
va ļi nājumu tālās zemēs, kauns 
braukt ar mašīnu, kauns ēst gaļu 

un nēsāt kažokādas. Šīs pagai
dām marginālās idejas for mu lē
tas vien emocionālā līmenī, bez 
reālas likumdošanas. Tomēr pa 
ma zām tās pieņemas spēkā. Tu 
vākajā desmitgadē vismaz eiro
piešus gaida augoši nodokļi fosi
lajam kurināmajam (ogles, nafta, 
gāze) un aviopārvadājumiem, 
aizvien jaunas atbalsta shēmas 
(saprotams, no nodokļu maksā
tāju kabatām) videi draudzīgā
kas enerģijas ražošanai, jebkādu 
vienreiz izmantojamu plastma
sas priekšmetu aizliegšana. Nav 
iz  slēgts, ka no veikaliem pazudīs 
dabiskie kažoki, bet gaļa tiks ap 
likta ar īpašiem nodokļiem. Vien 
laikus nevar nepamanīt ekolo
ģisko liekulību, pat dubultmo
rāli. Vācijas valdība un personīgi 
kan clere Angela Merkele spītīgi 
turpina aizstāvēt ekoloģiski un po 
lītiski apšaubāmo “Nord stream 2” 
gāzes vada projektu Baltijas jūrā. 
Bet gāze ir fosilais, neatjaunoja
mais resurss, kas rada izmešus, 
turklāt šis gāzes vads padara Vā 
ciju atkarīgu no Krievijas. ASV 

prezidents Donalds Tramps pa 
matoti jautā – ja jūs gribat, lai 
Amerika un NATO sargā Vāciju, 
tad kāpēc paši pērkat Krievijas 
gāzi?

Aptaujas liecina – ja šodien Vā 
cijā notiktu vēlēšanas, kristīgie 
demokrati (kas savā programmā 
ir tuvi ASV republikāņu partijai) 
gan vēl iegūtu 26% , bet tūlīt aiz 
viņiem sekotu Zaļie ar 23%. Ļoti 
iespējams, ka nākamo Vācijas 
val  dību veidos Zaļie, sociālde
mo krati un Kreisā partija, kas ir 
bijušās Austrumvācijas kom par
tijas mantiniece. Pagaidām zaļās 
idejas gūst atsaucību pasaules 
attīstīto valstu iedzīvotāju, pir
mām kārtām gados jaunu eiro
piešu prātos. Vai tās atbalsosies 
arī Dienvidamerikā, Afri kā un 
saimnieciski strauji augo šajā 
Āzi jā? Ne tik drīz. jo desmitiem 
gadu rietumi ir vēstījuši pārējai 
pasaulei, ka izdevušās dzī  ves si 
nonīms ir Mercedes au  to mašīna, 
Ikea mēbeles, privāt mājas pagal
mā uzcepts steiks un ārzemēs 
pavadīts atvaļinājums. Ķīnā un 

Indijā kopā šodien dzīvo aptu
veni 2,8 miljardi cilvēku, no ku 
ŗiem ap 500 miljoni jau pieskai
tāmi šo valstu strauji augošajai 
vidusšķirai. Tie ir cilvēki, kuŗi 
gatavi čakli strādāt, pelnīt un 
negausīgi patērēt. Bet patērēt – 
tas nozīmē arī piesārņot. Darīt 
tieši to pašu, ko Eiropa un Ame
rika cītīgi piekopusi visus pēc
kaŗa gadus. Bet tas ir cunami vil
nis, kas gatavs iznīcināt Eiropas 
centienus vides jomā – pat ja tā 
kļūs viscaur zaļa un klimatiski 
neitrāla. Latvijā dzīvo tikai divi 
miljoni cilvēku, mūsu ekonomi
kas ietekme uz planētas piesār
ņojumu ir niecīga. Tāpat Latvija 
ir viena no vistīrākajām vietām 
pasaulē. Vai mēs jau sākam izjust 
globālās klimata izmaiņas? Pil
nīgi drošas atbildes uz to nav. 
Viens no trauksmes cēlāju argu
mentiem ir pēdējā neparasti siltā 
ziema Eiropā. Tomēr, kā liecina 
novērojumi, tādas ir bijušas jau 
agrāk. Bet ja notiek sliktākais un 
pasaules klimats tiešām būtiski 
mainās – kas sagaida Latviju? 
Ne  kas briesmīgs. Pagājušajā gadā 
grupa Cīrihes Technoloģiju in 
sti tūta zinātnieku nāca klajā ar 
interesantu pētījumu – “Saprast 
klimata pārmaiņas: pilsētu ana
logi” (Understanding climate 
chan ge from a global analysis of 
city analogues). Tajā prognozēta 
klimatiskā situācija 520 pasau 
les pilsētās 2050. gadā, turklāt tas 
izdarīts visai uzskatāmā veidā –
salīdzinājumos. Izrādās, 2050. ga    
dā  Viļ ņā būs tikpat silts kā pat
laban Balkānu pilsētā Prištinā, 
bet Tallinā – kā Bratislavā. Nu, 
bet rīgā valdīs Austrijas galvas
pilsētas Vīnes šodienas klimats – 
salīdzinoši maigas ziemas un 
karstas, sutīgas vasaras. 

Nacionālajā  Kanadas Kaŗa 
mūzejā  Otavā apskatāma Lat
vijas Okupācijas mūzeja un 
mūzeja “ebrēji Latvijā” kopīgi 
veidotā ceļojošā izstāde “Lat
vijas traģēdija. 1941” angļu un 
franču valodās. Tā vēstī par tra
ģisko 1941. gadu Latvijas vēs
turē, kad PSRS okupācijas vara 
veica civiliedzīvotāju masveida 
deportācijas, savukārt nacistis
kās Vācijas režīms uzsāka holo
kaustu pret ebrējiem, Latvija 
gada laikā zaudēja 100 000 savu 
iedzīvotāju.

Izstādi  Otavā ierosināja un sa 
rīkoja Latvijas vēstnieks Kana  
dā Kārlis Eichenbaums sadar 
bībā ar izstādes līdzautoriem, kā 
arī ar Latvijas Aizsardzības un 
Latvijas Ārlietu ministrijas at 
balstu. Izstādes atklāšanā 4. mar
tā te pulcējās ap 150 viesu – 
ārval stu vēstnieki un diplomāti, 
Ka  nadas Ārlietu un Aizsardzības 

Stāstām pasaulei par Latvijas traģēdiju
Līdz 22. martam Nacionālajā Kanadas Kaŗa mūzejā 

apskatāma izstāde “Latvijas traģēdija.1941”

ministriju pārstāvji, Valsts kan
celejas darbinieki, Kanadas ar 
mi jas ģenerāļi un militārperso
nas, latviešu, lietuviešu, igauņu, 
ebrēju, ukraiņu kopienas pār
stāv ji, žurnālisti un sabiedriskie 
darbinieki.

Atklāšanas uzrunā vēstnieks   
K. eichenbaums  uzsvēra: “Lai 
arī Otrais pasaules karš beidzās 
pirms 75 gadiem, Latvijai un vai-
rākām citām Eiropas valstīm ilgi 
gaidītā uzvara nenesa ne brīvību, 
ne mieru. Diemžēl daļa Eiropas 
piedzīvoja ilgus nebrīves gadus. 
Jebkura brīvības izpausme tika 
brutāli apslāpēta padomju okupē-
tajā Latvijā: cilvēkus varēja no -
galināt par vārdu. Tomēr cilvēki 
pretojās un bija pietiekami dros-
mīgi, lai pirms 30 gadiem atjau-
notu Latvijas neatkarību.”

Mūzeja “Ebreji Latvijā” vadī
tājs Iļja Ļenskis savā uzrunā no 
rādīja, ka izstādes mērķis nav žē 

loties, bet gan izskaidrot:  “Mēs 
stāstām ne tikai par okupāciju 
varu noziegumiem, bet arī par 
cilvēkiem, kuŗi spēja izdarīt dro s-
mīgas izvēles. Mums ir jāatceras 

Latvijas diplomāti ārzemēs, kuŗi 
pievienojās sabiedrotajiem; sim-
tiem cilvēku Latvijā, kuri centās 
palīdzēt vajātajiem ebrējiem; gan 
bruņotās, gan morālās pretošanās 
grupu locekļi. Kopš neatkarības 
atjaunošanas Latvija ir strādājusi, 
lai pārvarētu un atstātu pagātnē 
nacistu un padomju atstātās trau-
mas un brūces. Diskusija par 
kolaborāciju ir palīdzējusi Latvi-
jas sabiedrībai ar citām acīm 
paraudzīties uz sevi. Mēs neuz-
tve ram sevi kā tikai vēsturiska 
procesa objektus – mēs esam tau-
ta, kas var tikt galā ar savu 
pagātni.”

Atklāšanas sarīkojumā uzru
nas teica arī Aizsardzības minis
trijas valsts sekretārs  Jānis Ga 
risons, Toronto Universitātes 
pro fesors Roberts Ostins (Robert 
Austin), Kanadas latvietis džefs 
Mieriņš  un Nacionālā Kanadas 
Kaŗa mūzeja direktore Karolīna 

dromagē  (Caroline Dramguet). 
runātāji uzsvēra Latvijas rosinā
tās izstādes nozīmīgumu tieši 
tagad, kad atceramies nežēlīgā 
kaŗa beigas pirms 75 gadiem, ko 
daži izmanto, lai šo noziedzīgo 
kaŗu maldīgi glorificētu, dotu 
tam neatbilstošu redzējumu, 
pār rakstot kaŗa izcelšanās vēs
turi, vainojot pat upurus, attai s
nojot agresijas aktus. Otrā pa 
saules kaŗa vēstures sagrozīšana 
un vēstures faktu noliegšana nav 
pieņemama, katram ir jāpietiek 
spēka ieskatīties patiesībai acīs.

Izstādes autori ir Latvijas Oku
pācijas mūzeja bijušie vēstur
nieki ritvars jansons, Ojārs 
Stepens, mūzeja “Ebrēji Latvijā” 
vēsturnieki Iļja Ļenskis un Mar
ģers Vestermanis, māksli nie ce 
Ieva Nagliņa.

Plānots, ka pavasarī izstādi 
varēs apskatīt arī Kanadas gal
vaspilsētas Otavas rātsnamā.

INESE jANSONE

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

Pirmais jautājums jums kā 
bijušajam Okupācijas mūzeja 
valdes lo  ceklim – vai šogad at 
griezīsimies atjaunotā mū  ze ja 
mītnē – Nākotnes namā?

Mana personiskā prognoze – 
nē, šogad vēl ne. Mana pieredze 
liecina, ka šādi lieli projekti pa 
rasti neīstenojas kā paredzēts,   
un par iemeslu tam ir arī  to sa 
dār dzināšanās noslēguma stadi
jā. Proti, “uzrodas” projektētāju 
un celtnieku papildu vajadzības, 
kas prasa sarežģītus risinājumus, 
smagnēji rit dokumentācija sai s
tībā ar to technisko pieņemšanu 
utt. Bet tas  noteikti nav mans 
pesimisms – mūzejs būs, un arī 
memoriāls blakus tam, taču nā 
kamgad. Tāda ir reālitāte. Saeimā 
tiks izskatīti Okupācijas mū  zeja 
li  kuma grozījumi, saskaņā ar 
kuŗiem rīgas būvvaldes  funkci
jas turpina VArAM – Vides aiz
sar dzības un reģionālās attīstī  bas 
ministrija. Varas maiņas rīgas 
domē nav īstais laiks, lai mūzeju 
tai uzticētu. Process rit un ritēs 
uz priekšu, būs jāmeklē un jā 
atrod  papildu nauda, droši vien 
no valsts, lai segtu tieši celt nie
cības izmaksas. Tā tas vienmēr 
notiek ar minētajiem lielajiem 
objektiem – atminēsimies Nacio
nālo bibliotēku, kas arī bija Gu 
nara Birkerta projekts u. c. Tas, 
ka nākamajā gadā Nākotnes 
nams būs, man nav šaubu, un tas 
jau ir valsts pienākums. Taču 
Okupācijas mūzeja biedrības zi  ņā 
ir ekspozīcija. Sabiedrības gai 
das kā Latvijā, tā ārzemēs ir ļoti 
lielas, un gaidīts ir ilgi. Pa šo 
laiku, saprotams, uz priekšu gā 
jušas gan  modernās technolo
ģijas, gan prasības attiecībā uz 
dizainu, un cilvēki, kas ekspo
zīciju veido, ir pieredzējuši un 
spējīgi, bet jāņem vērā, ka tieši 
ekspozīcijas kvalitāte būs tas, no 
kā atkarīgs turpmākais valsts 
atbalsts. Tā ir liela atbildība.

Un municipālais jeb Rīgas 
domes financiālais atbalsts, kas 
tomēr ik gadu 20 – 30 tūkstošu 
eiro ietvaros tomēr bija...? 

Ar to nerēķināmies – neskaid
rā situācija rīgas domē neko 
labu neliecina. Gaidīsim, cerē
sim, bet paļauties nevaram. Un 
atkal jāatgādina – ja ekspozīci 
jas kvalitāte būs pārliecinoša, ja 
tā interesēs apmeklētājus no ār 
valstīm un pašu valsts, ja darbo
sies izglītības u. c. programmas, 
tad varam cerēt ne tikai uz šo 
mu  nicipālo atbalstu, bet arī veik
smīgu mūzeja attīstību publi s 
kās un privātās partnerības ie 
tvaros. Nevar mūžīgi cerēt uz 
zie   dotājiem no trimdas – tas ir 
īslaicīgs risinājums. Ziedojumi, 
protams, turpina ienākt, bet jā 
saprot, ka tie ies mazumā, aizejot 
paaudzei, kam Okupācijas mū 
zeja pastāvēšana ir ļoti svarīga. 
Lielu cerību, ka ziedos Latvijas 
sabiedrība, arī nav – ja pietrūkst 
naudas medicīnai, cilvēki pir
mām kārtām ziedos tai. Un uz 
ņēmēji tradicionāli ziedos arī 
sportam un izklaidēm, tādējādi 
saņemot pretī lielāku atpazīs ta
mību. Būsim reāli – Okupācijas 
mūzejs nekad nevarēs piedāvāt 

Par 16. martu, Okupācijas mūzeju un patiesu vēsturi
Vēsturnieks, Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs 

Ritvars Jansons intervijā Ligitai Kovtunai

kaut ko līdzvērtīgu! Bet mūzejs 
var piedāvāt sevi kā centru, kuŗā 
notiek kultūras sarīkojumi, iz  
rā des, kur skan mūzika un pul  
cē jas cilvēki. Ar izdomu un 
prasmi ir iespējams piesaistīt 
pla šā ku publiku. Kā tas jau no 
tiek ar fil mām par vēsturi – cik 
negai dīti plaša atsaucība ir “Dvē
seļu putenim” un “Pilsētai pie 
upes”. 

Arī ārpus Latvijas dzīvojošo 
tautiešu vidū tās ir ļoti popu
lāras – vai ikviens, kas ieradies 
Latvijā, noteikti dodas noskatī
ties šīs filmas. Bet kā jūs, vēs
tur nieks, vērtējat Viestura Kai
riša “Piļsāta pi upis”? 

Šo filmu neskatījos kā vēstur
nieks, bet vienkārši kā skatītājs, 
kas skatās mākslas filmu. Pēc tam 
man, protams, “ieslēdzās” vēstur
nieka domāšana, bet sa  pratu, ka 
labā mākslas darbā nevajag “pie
kasīties” faktiem – te darbojas 
tēli, simboli, alegorijas, te ir telpa 
iztēlei. Protams, ir daži momen 
ti, kas cilvēkam bez vēsturisko 
faktu zināšanām var radīt iespai
du, ka notikušas lietas, kas ne  
kad nav notikušas. Tik vienkārši, 
piemēram, netapa deportācijās 
izsūtīto saraksti – tā bija vesela 
sistēma ar “galvu” Maskavā un 
izpildītājiem uz vietas Latvijā. 
Arī katlā nu gluži cilvēkus nevā
rīja... jāņem vērā, ka ikvienas fil
mas, ikviena mākslas darba 
galvenā vērtība ir tā, cik lielā 
mērā tas rosina do  māt, un šī fil
ma rosina. Turklāt ar mākslas 
darbu par vēsturi  tiek sasniegta 
nesalīdzināmi plašāka auditorija 
nekā ar akadēmisku pētījumu   
vai statistiku. 

 es piederu pie tiem, kas bija 
gluži sajūsmināta par filmas 
estētiku, ritmu, aktieru darbu. 
Un par to, ka izmantots klasiķa 
Gunara Janovska literāri augst
vērtīgais, emocionāli piesātinā
tais darbs.

Ikviens mākslas darba baudī
tājs saredz kaut ko sev tuvu, arī 
šai filmā kādam vecais ebrejs var 
likties nepietiekami raksturīgs, 
citam – galvenais varonis nepie
tiekami  latgalisks, bet svarīgākais 
ir tas, ka notikusi iedziļināšanās 
un diskusija, ka filmā ir jūtama 
kopējā vēstures elpa, kas izteikta 
patiešām labā mākslas valodā. 
Cits jautājums – vai tā līdz skaid
rai patiesībai parāda to, ka tik 
vienkārši jau nebija izdzīvot. Te – 
kā jau filmā – čekisti šauj pa labi, 
pa kreisi, bet galveno varoni ne 
nošauj! 

Galvenais tomēr ir panākts – 
jaunā un ne tik jaunā paaudze 
tiek piejaucēta interesei par 
vēsturi un Gunara Janovska 
daiļ  radei, kur mūsu klasiķis 
ļoti spēcīgi atklāj cilvēku likte
ņus, domāšanu, rīcības motīvus 
sarežģītos vēstures brīžos.  

Man ir iecere kādreiz arī uz 
rakstīt par to, kā latvieši izdzīvoja, 
būdami spiesti izvēlēties starp 
ieslodzījumu un pat nāvi un to, 
lai nenodotu līdzcilvēkus. Lat
vieši nav nodevēji. 

Visu cieņu eduardam Ander
sam par viņa aktīvo pozīciju, 
vēstot pasaulei, ka latvieši nav 

“žīdu šāvēji”. Un to saka holo
kaustu pārdzīvojis ebrejs. 

Pateicoties Eduardam Ander
sam, tas tiešām ticis pārliecino    
ši skaidrots – iepretim Krievijas 
ideo loģiskajiem uzbrukumiem, 
kas vērsti ne tikai uz Latviju, bet 
arī uz Lietuvu un Poliju. Šī 
“kārts” tiek izspēlēta arī, lai no 
melnotu latviešu trimdu. Īstenī 
bā Putina varas laikā jau tiek iz 
mantoti tie paši vecie ideoloģis
kie ieroči, tās pašas čekas dar
bības metodes, kas Staļina laikā 
sekojošā okupācijas periodā. 

Tuvojoties 16. martam, kad 
pieminam latviešu leģionārus, 
droši vien nāks jauns vilnis. 

Droši vien, bet mūsu pozīcija  
ir skaidri definēta – Latvijas Sa 

eima ir pieņēmusi Likumu par 
Otrā pasaules kaŗa dalībniekiem, 
kuŗā teikts, ka iesaukšana kā 
nacistiskās Vācijas, tā PSrS ar 
mijā bija pretlikumīga. Nešķi ro
jot, kuŗā pusē kaŗojuši, viņiem ir 
Otrā pasaules kaŗa dalībnieka 
statuss. Bet – tas nav varoņa sta
tuss. Leģionārs kā pretpadomju 
cīnītājs arī pieminams, un cilvē 
ki, saprotams, ies pie Brīvības 
pie minekļa un brauks uz Lesteni, 
lai viņam atdotu godu, jo tā ir 
liela, ļoti liela tautas traģēdija, 
kuŗā tika ierauti cilvēki pret pašu 
gribu, un viņi bija spiesti kaŗot 
svešas zemes armijā. Tai pašā    
lai kā jāatceras, ka leģionāri to 
mēr spēja aizkavēt to represiju 
vilni, kas 1944. – 1945. gadā bija 

lielāks par 1949. gada 25. mar  ta 
represijām – tas skāra ap 80 
tūkstošiem cilvēku, ja ie  skaitām 
filtrācijas nometnes un bez tiesas 
nošautos. Le  ģionāri aizkavēja 
Sarkanās ar  mijas vir zī šanos, kam 
pateico ties mūsu cilvēki varēja 
izceļot trimdā. Pre tējā gadījumā 
mūsu tauta būtu zaudējusi  vēl 
daudz vairāk sava dzīvā spēka. 

Kā pozicionēsies mūsu Saei 
ma un valdība – vai, piemēram, 
liegs vai vismaz neieteiks depu
tātiem un ministriem doties pie 
Brīvības pieminekļa 16. martā? 

 Tas nav aktuāls jautājums. Vēl 
vairāk – nesen Saeimā tika pie
ņemta rezolūcija par Otrā pa 
saules kaŗa notikumu traktēju
mu, kuŗā skaidri pateikts, ka no 
sodām Krievijas informātīvo ka 
ŗu, aizrunājoties pat tiktāl, ka 
Polija un Baltijas valstis ir atbil
dīgas par Otrā pasaules kaŗa iz 
raisīšanu un stūrgalvīgi noliedz 
Molotovaribentropa pakta ie 
tekmi uz šī kaŗa sākšanos. Bēdī 
gi gan, ka Saeimas opozīcijā ir 
pārstāvji, kas arī mēģina atbalstīt 
domu, ka kaŗš būtu sācies arī bez 
šī pakta. Varbūt, bet tad tas būtu 
daudz citādāks, jo nebūtu  divu 
noziedzīgu  lielvaru vienošanās, 
kas pavēra iespējas iekaŗot maz
aizsargātu un neitrālu valstu te  rri
torijas un pašā Eiropas viducī 
pārdalīt ietekmes zonas. Starp 
tām bija arī Latvija.

runājot par piedalīšanos 
16. mar  ta pasākumos – ikvie
nam ir dota brīva izvēle. Turklāt – 
tiklīdz tiek dota kāda norāde, 
līdz ar to tiek pateikts, ka 16. mar ts 
ir kaut kas tāds, kas nav īsti 
skaidrs un no kā būtu jādistan
cējas.

 Un tomēr – 16. marta jeb 
Latviešu leģiona dienas skaid
ro šana un apspriešana ir atstā 
ta sociālo tīklu “burbulī”. Vai 
nevajadzētu runāt pārlieci no
šāk ar objektīviem faktiem?

Sabiedriskajiem medijiem pa 
šiem nāktos saprast, ka lielā uz 
manība un interese, kas šobrīd 
pievērsta pagātnes tematikai, lie
cina, ka īpaši “neērtās” vēstures 
skaidrošana ir kļuvusi aktuāla. 
Mēs pieminējām “Dvēseļu pute
ni” un “Pilsētu pie upes”, bet bija 
jau arī “Sarkanais mežs” – par 
na  cionālajiem partizāniem un 
spiegiem – filma, kas ieguva “Ki 
lograms kul tūras” balvu un bija 
ļoti popu lāra skatītāju vidū. Un 
tas ir jā  izmanto. Objektīvs un 
sai stošs, moderni vizualizēts vēs
tī jums  nāktu par labu kā sabied
rībai, tā pašiem medijiem, no 
kuŗu satura nevajadzētu izzust 
vēstu res tematikai. Nāk jaunas 
paau dzes, kam jāstāsta. Mums, 
kas auguši okupētajā Latvijā, un 
jūsu lasītājiem trimdā daudz kas 
lie kas pašsaprotams, bet jaunie 
to nesaprot. Viens mūsdienu jau
nietis tiešām nespēj saprast, kā 
bijis iespējams totālitārisms Lat
vijā. Tāpat kā to vēsturisko situā
ciju, ka Latvijā bijušas divas oku
pācijas.

ritvars jansons: “Sabiedriskajiem me -
di jiem pašiem nāktos saprast, ka lielā 
uzmanība un interese, kas šobrīd pie-
vērsta pagātnes tematikai, liecina, ka 
īpaši “neērtās” vēstures skaidrošana ir 
kļuvusi aktuāla. Objektīvs un saistošs, 
moderni vizualizēts vēstījums nāktu 
par labu kā sabiedrībai, tā pašiem me -
dijiem, no kuŗu satura nevajadzētu 
iz  zust vēstures tematikai. Nāk jaunas 
pa  audzes, kam jāstāsta. Mums, kas 
au  guši okupētajā Latvijā, un jūsu la -
sītājiem trimdā daudz kas liekas paš-
saprotams, bet jaunie to nesaprot. Viens 
mūsdienu jaunietis tiešām nespēj sa -
prast, kā bijis iespējams totālitārisms 
Latvijā. Tāpat kā to vēsturisko situāciju, 
ka Latvijā bijušas divas okupācijas.”
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rAITS EGLĪTIS
Jau par tradiciju kļuvušas ikga-

dējās PBLA vadības un Latvijas 
valsts vadītāju tikšanās februārī, 
kuŗas dod iespēju kopīgi izrunāt 
gada prioritātes un nospraust mēr-
ķus visās sadarbības jomās. Idejas, 
kas izskan šajās sarunās, pārtop 
par darba uzdevumiem, lai PBLA 
un tās dalīborganizācijas varētu 
turpināt produktīvi strādāt Lat-
vijai. PBLA priekšsēde Kristīne 
Saulīte uzsver, ka viņas vadībā 
apvienība stingri turas pie tās dar-
ba pamatvērtībām – izglītības, 
kultūras, valsts drošības un visa 
veida sadarbības ar Latviju. Bet, 
laikiem mainoties, nāk līdzi arī 
citas, ne mazāk svarīgas jomas, kā 
Latvijas ekonomiskā izaugsme, 
latviskās piederības un identitātes 
stiprināšana, remigrācija. Šis pa -
plašinātais darba lauks prasa no 
organizācijas vadības un darbi-
niekiem aktīvi sekot līdzi notiku-
miem valstī un spēt izsvērt patieso 
un noderīgo informāciju. Un jums, 
cienījamie lasītāji, ir svarīgi to uz -
zināt.

Tāpēc 2020. gada februāra ot -
rajā pusē Rīgā no Sanfrancisko 
ieradās PBLA jaunievēlētais vice-
priekšsēdis Mārtiņš Andersons, lai 
kopā ar valdes priekšsēdi Kristīni 
Saulīti, izpilddirektoru Raitu Eglīti 
un pārstāvniecības vadītāju Jāni 
Andersonu tiktos ar Valsts augstā-
kajām amatpersonām – Ministru 
prezidentu Krišjāni Kariņu, Valsts 
prezidentu Egilu Levitu, Saeimas 
priekšsēdi Ināru Mūrnieci, ār  lietu 
ministru Edgaru Rinkēviču, izglī-
tī bas un zinātnes ministri Ilgu 
Šuplinsku un Ekonomikas mini s-
tru Ralfu Nemiro un jauniecelto 
LIAA vadītāju Kasparu Rožkalnu, 
VARAM ministru Juri Pūci un 
kultūras ministru Nauri Puntuli. 
Katrā no šīm tikšanās reizēm tika 
pārrunāts PBLA darbs un diaspo-
ras potenciālais ieguldījums Lat  -
vi jas valsts attīstībā un drošībā, 
meklē tas jaunas sadarbības iespē-
jas. Par to “Laiks” un “Brīvā Lat-
vija” jau vēstīja. Šoreiz šo apskatu 
tur pināsim.

Gandrīz ik katra saruna iesā 
kās ar to, cik ārkārtīgi svarīgi ir 
turpināt strādāt pie organizētas 
latviešu sabiedrības uzturēšanas 
ārvalstīs. “Ir daudz vērtīgas piere
dzes, ar kuŗu “vecās trimdas” or 
ganizācijas var dalīties ar jau na
jām latviešu mītnes zemju or  ga
nizācijām, lai nav jāizgudro lietas 
no jauna,” saka K. Saulīte.

Viena no sarunu caurvijošajām 
temām bija konkrēti projekti un 
valsts financējums tiem. PBLA 
vadītāji uzsvēra, ka projekti to 
mēr ir īslaicīgs skatījums, kas 
balstās uz valsts līdzekļu piešķī
rumu. “Tie īstenībā pamatojas 
tikai uz uzstādījumu – ja naudu 
iedos, tad darīsim, ja naudas 
nebūs, tad nekā,” uzsver PBLA 
priekšsēde. “Mums diasporā, se 
višķi jaunākajās paaudzēs, jāsāk 
pašiem aktīvāk dot, nevis gaidīt, 
ka mums tiks dots.” 

Katra saruna noslēdzās ar jau
tājumu, kā tieši PBLA vēl var 
palīdzēt Latvijai.

PBLA vadībai, tiekoties ar 
premjerministru Krišjāni Kari
ņu, tika atzīts, ka PBLA labi pie
kopj tā saukto horizontālo sa  dar

Priekšā mājasdarbu pilns gads
bības modeli, pārrunājot un vir
zot idejas ar līdzīgi domājošām 
organizācijām Latvijā un ārval
stīs. Šāda pieeja jāturpina attīstīt 
arī Latvijas valsts iestādēm – da 
līšanās ar informāciju, savstarpējā 
komunikācija. K. Kariņš uzsvēra, 
ka Amerikas latviešu apvienībai 
(ALAi) ir “zelta loma” diasporas 
organizāciju vidū un Latvijai ir 
ļoti svarīgi, ka ASV latvieši tur
pina paplašināt Baltijas atbalsta 
grupu ASV senātā un kongresā 
(Baltic Caucus), rīko Baltic Advo-
cacy Days un mobilizē ASV lat
viešus nacionālpolītiskajam dar
bam ar ALAs Call to Action Unit 
palīdzību. Sakarā ar PBLA atbal
stu augstākās izglītības pārvaldes 
reformai PBLA tika aicināta ap 
zināt un dalīties ar pieredzes stā s
tiem no akadēmiskajā vidē strā
dājošiem latviešiem diasporā.

Tiekoties ar Valsts prezidentu 
egilu Levitu, tikām aicināti tur pi
nāt izgaismot iespējamos biro
kra tiskos šķēršļus, kas kavē darb

spējīgiem tautiešiem un jauna
jām ģimenēm remigrēt jeb pār
celties uz dzīvi Latvijā, caur PBLA 
dalīborganizācijām un kontak
tiem censties attālināti palīdzēt 
Latvijas tautsaimniecībai un eko
nomikas attīstībai, atbalstīt dia
sporas medijus un komunikāciju 
platformas, palīdzēt tiem pieteik
ties dažādām Latvijas valsts atbal
sta programmām. Valsts prezi
dents aicināja atbalstīt centienus 
pietuvināt Latvijas mediju telpu 
Eiropas mediju videi, tādējādi 
mazinot Krievijas polītisko un 
informatīvo ietekmi.

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr
niece ieteica turpināt PBLA/
ALAs darbu, koordinējot ASV, 
Kanadas un Austrālijas jauniešu 
vasaras prakses programmu Lat
vijā, censties piesaistīt Eiropas lat

viešu jauniešus; censties iesaistīt 
diasporas tautiešus darbā valsts 
institūcijās Latvijā, izmantojot 
viņu starptautisko pieredzi; dalī
ties ar pieredzi un veicināt struk
turētas sabiedrības uzturēšanu 
ār  valstīs, jo organizētā sabiedrī 
bā ir lielāks spēks. Viņa aicināja 
PBLA iestāties par to, lai tiktu 
stiprināts izglītības saturs valsts 
valodā, izteica atziņu, ka, atbalstot 
diasporas medijus, PBLA un tās 
dalīborganizācijas netieši stipri 
na valsts drošību. 

ārlietu ministrs edgars Rin
kēvičs atzina, ka jāturpina darbs 
pie Diasporas likuma iedzīvi nā
šanas un tā aspektu pilnveido ša
nas, darbojoties Diasporas kon
sul tatīvajā padomē. Viņš teica, ka 
PBLA caur tās dalīborganizāci
jām jāturpina Latvijas valsts inte
re šu aizstāvība dažādos starptau
tiskos forumos, it sevišķi šajā – 
ASV prezidenta vēlēšanu gadā. 
runājot par ALAs darbu, mi 
nistrs uzsvēra, ka ir svarīgi tur

pināt paplašināt Baltijas atbalsta 
grupu ASV senātā un kongresā. 
Ministrs ieteica organizāciju va 
dītājiem domāt par kvalitatīvu 
paaudžu maiņu, piesaistot sa 
bied riskajam darbam jaunus, spē
jīgus, patriotiski noskaņotus tau
tiešus, stiprināt un paplašināt Lat
vijas goda konsulu tīklu. E. rin
kēvičs uzsvēra, ka vēstniecība 
Austrālijā paliek ĀM prioritāte. 
PBLA jāturpina nu jau plaši ie 
cienītie atbalsta pasākumi Lat
vijas ekonomiskajai izaugsmei, 
kā PLEIF un Spotlight Latvia.

Sarunā ar aizsardzības mi 
nistru Arti Pabriku PBLA tika 
aicināta sniegt iespējamo atbalstu 
ne tikai jau notiekošajai mili tā
rajai sadarbībai starp Latviju un 
Mičiganas pavalsti, bet censties 
attīstīt arī civilo partnerību. Mi 

nistrs lūdza PBLA atbalstīt vis ap
tverošās valsts aizsardzības sistē
mas izveidošanu, iestāties par 
mi  litāro apmācību Latvijas skolās 
un visos iespējamos veidos atbal
stīt valsts stratēģisko komuni kā
ciju, kiberdrošību, censties ap  z i
nāt tos tautiešus diasporā, kuŗi 
vēlētos kļūt par “kiberzemessar
giem” ārpus Latvijas. “2020. gads 
ir komunikāciju un kiberdrošī 
bas gads,” sarunā uzsvēra mi 
nistrs A. Pabriks.

Tiekoties ar ekonomikas mi 
nistru Ralfu Nemiro un LIAA 
direktoru Kasparu Rožkalnu, 
sarunas dalībnieki uzsvēra, ka 
PBLA, EM un LIAA ir kopējs 
mēŗķis – Latvijas valsts izaugsmes 
un ekonomiskās attīstības nodro
šināšana. r. Nemiro un K. rož
kalns uzsvēra, ka tirdzniecības 
mi  siju laiki ir beigušies un darbi
nieki saprot, ka ekonomiskie sa 
kari jāveido intensīvi, bet atbil dī
gi. Latvijas pārstāvji izteica lū  gu
mu PBLA turpināt veidot eko
nomikā ieinteresētu cilvēku tīklu 
ārpus Latvijas.

Sarunā ar VARAM ministru 
Juri Pūci tika atzīts, ka jāveicina 
un jāatbalsta remigrācijas koor
dinatoru darbs. PBLA pārstāvji 
teica, ka principā atbalsta vie no
jošā jeb “virskoordinatora” poste
ņa izveidi, ja tas tiek atzīts par 
nepieciešanu. Tika pārrunāta arī 
iespēja veikt remigrācijas koor
dinatoru apmācības. VArAM mi 
nistrs teica, ka mainīs stratēģiju 
no dārgu pasākumu rīkošanas 
(tirdzniecības misijas) uz pieslēg
šanos jau plānotiem un gatavo
tiem pasākumiem pasaulē. PBLA 
izteica savu atbalstu digitālās pār
valdes modeļa ieviešanai – dar
bam pie Latvija.lv pārbūves, kā 
arī reģionālajai reformai. PBLA 
aicināja valsti laikus sākt plānot 
diasporas dalību nākamajās Saei
mas vēlēšanās. 

Tiekoties ar izglītības un zi 
nātnes ministri Ilgu šuplinsku, 
tika ieteikts turpināt uzsākto sa 
darbību ar Latviešu valodas aģen
tūru un Valsts Izglītības satura 
centru, kopīgi izvērtēt esošās pro
grammas un to lietderību, kā arī 
efektīvu līdzekļu ietaupījumu, 
pa  kāpeniski pārejot uz latviešu 
valodas eksāmenu kārtošanu at 
tālināti. Ministre aicināja PBLA 
sekot, lai projekti un materiālu 

sagatavošana notiek laikus un 
kvalitātīvi, atbilstoši diasporas 
sko lu vajadzībām. Puses atzina, 
ka jāstiprina izglītības saturs valsts 
valodā un IZM jāsniedz pilnīgāks 
un detalizēts diasporas at  balsta 
financējuma pārskats PBLA. 

Sarunā ar kultūras ministru 
Nauri Puntuli PBLA LAAj vārdā 
ielūdza ministru uz Austrālijas 
latviešu Kultūras dienām 2020. 
ga  da nogalē. Pārrunājot Latvijas 
mākslinieku aizokeāna turnejas, 
ministrs uzsvēra, ka svarīgi, lai 
mākslinieku tūres notiktu ilgākā 
laika posmā un vairākos latviešu 
centros, tostarp arī ASV rietum
krastā, tādējādi padarot brau
cienus efektīvākus kā līdzekļu iz 
mantojuma ziņā, tā arī piesaistot 
plašāku apmeklētāju loku. Mi 
nistrs ieteica arī trīspusēju tikša
nos starp PBLA, Kultūras minis
trijas un Sabiedrības integrācijas 
fonda vadītājiem, lai atklāti iz  ru
nātu nākotnes sadarbību. N. Pun
tulis izteica atzinību par PBLA 
viedokli mediju jautājumos, at 
balstot Valsts prezidenta centie
nus tuvināt Latvijas mediju tel
pu eiropas infomācijas zonai. 
KM aicina PBLA publiski aicināt 
Latvijas sabiedrību, ģimenes, sko 
lēnus un jauniešus kā otro sveš
va lodu apgūt angļu, vācu vai fran
ču valodu, tādējādi arī jauniešus 
tuvinot Eiropas informācijas tel
pai. 

Tikšanās dalībnieki atzinīgi no 
vērtēja faktu, ka tradicionālās 
programmas, kas jau “iestrādātas” 
“vecajā trimdā”, piemēram – 
“3x3” un “2x2” kustības, ir radu
šas labu turpinājumu mūsdienās 
arī Eiropā un Skandināvijā.

Šīs piesātinātās nedēļas laikā 
PBLA vadītāji tikās arī ar Michi-
gan National Guard pārstāvjiem 
Latvijā, lai pārrunātu kopējo dar
bu Latvijas drošības stiprināšanā, 
kā arī ar Sabiedrības integrācijas 
fonda jauniecelto vadītāju Zaigu 
Pūci, lai iepazītos un apspriestu 
turpmākās sadarbības iespējas.

PBLA priekšā mājasdarbu pilns 
gads. Ar jūsu atbalstu un palī
dzību mēs centīsimies visu “uz 
doto” pēc labākās sirdsapziņas 
izpildīt! Par atsevišķajiem uzde
vumiem un sabiedrības iesaistes 
iespējām turpināsim informēt 
nākotnē ar rakstiem un PBLA 
informāciju latviešu presē visā 
pasaulē, kā arī sociālajos tīklos un 
PBLA mājaslapā.

PBLA priekšā mājasdarbu pilns gads. Ar 
jūsu atbalstu un palīdzību mēs centīsimies 
visu “uzdoto” pēc labākās sirdsapziņas 
izpildīt! Par atsevišķajiem uzdevumiem un 
sabiedrības iesaistes iespējām turpināsim 
informēt nākotnē ar rakstiem un PBLA 
informāciju latviešu presē visā pasaulē, kā 
arī sociālajos tīklos un PBLA mājaslapā.

Ilga šuplinska

Tikšanās laikā ar Nauri Puntuli
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

(Turpināts no Nr. 9)

Trimdas archīvi atgriežas
Iepriekš citētais aicinājums sū 

tīt trimdas sabiedriskās dzīves do  
kumentāro mantojumu uz Lat vi
jas Valsts archīvu deva sekmes: 
vairāku gadu laikā te nonāca ie 
vērojams daudzums trimdas ar 
chīvu, un kopš 1995. gada nogales 
tika apkopota informācija par lat
viešu dokumentāro liecību krā
jumiem Latvijas archīvos, mūze
jos un bibliotēkās. rezultātā tapa 
uzziņu krājums, kas iznāca nāka
majā gadā. Tajā archīva direktore 
Daina Kļaviņa rakstīja: “Mēs esam 
pirmo reizi mēģinājuši apvienot 
vienotā uzziņu krājumā visu to 
informāciju, ko saņēmušas dažā-
das Latvijas zinātnes, izglītības un 
kultūras iestādes, lai redzētu, cik 
bagāts kļuvis mūsu kultūras man-
tojums, lai rosinātu arī mūsu pēt-
niekus pievērsties šim tik nozīmī-
gajām materiālajām un garīga-
jām vērtībām, lai beidzot taptu 
objektīva Latvijas un latviešu tau-
tas vēsture.”

Šis uzziņu krājums – “Trimdas 
archīvi atgriežas” dienasgaismu 
ieraudzīja 1996. gada 10. decem
brī, kad Latvijas Akadēmiskās bi  b
liotēkas telpās notika arīdzan 
konference ar tādu pašu nosau
kumu, ko rīkoja Latvijas Valsts 
archīvs un Latvijas Akadēmiskā 
bibliotēka. Tajā runātāji izvērtēja 
saņemtos trimdas archīvus, stā s
tot par sabiedrisko organizāciju 
dokumentiem, par Misiņa bi  b

Trimdas archīvu mājupceļš

liotēkas vākumu, par Baltijas 
Centrālo bibliotēku, par teātŗa un 
architektūras mantojuma iegū  
ša nu, par Ērika Biezaiša latviešu 
mūzikas archīvu un citiem jau
tājumiem.

Amerikas Latviešu 
apvienība un archīvi

Konference un uzziņu krājuma 
nākšana klajā bija par iemeslu 
tam, ka arī Amerikas Latviešu ap 
vienība iesaistījās archīvu glāb ša
nas darbā.

“Trimdas gados gan individi, 
gan arī mūsu organizācijas ir sa -
krājuši ievērojamu dokumen tā-
ciju par mūsu dzīvi un darbību. 
Tā ir mūsu trimdas vēsture, kas 

pazudīs, ja šie materiāli netiks 
savākti un nodoti iestādēm, kas 
tos saglabās un darīs pieejamus 
pētniekiem,” tā 1997. gadā rakstīja 
ALAs Kultūras nozares vadītāja 
Inta Šrādere ievadā brošūrai par 
archīvu vākšanu un nodošanu 
glabāšanā archīviem kā ASV, tā 
Latvijā, piebilzdama: “Mūsu do -
ku menti un kultūrvērtības iederas 
gan Amerikas krātuvēs, gan Lat-
vijas iestādēs, kas vēlas, lai atšķir-
tās tautas daļas dokumentārās 
liecības par tās dzīvi atgrieztos pie 
pārējā tautas mantojuma.”

Brošūra nenorādīja, kam būtu 
pareizāk nodot dokumentārās 
liecības, tas bija jāizlemj katram 
pašam, kuŗš ir atbildīgs par kādas 

biedrības vai personas perso 
nīgo archīvu. Tālāk detālizēti tika 
doti padomi, kā jāsagatavo 
archivārijas nodošanai glabā ša
nai. Visbeidzot bija uzdotas adre
ses krātuvēm kā ASV, tā Latvijā – 
archīvi, bibliotēkas, mūzeji, kas 
vāc latviešu materiālus. 

īss turpinājuma apskats
Pirmajam uzziņu krājumam 

“Trimdas archīvi atgriežas” līdz 
2009. gadam ik pa četriem ga  
diem sekoja citi, sniedzot ziņas 
par latviešu diasporas doku men
tārā mantojuma sūtījumiem uz 
dzimteni. Saņemtie materiāli Lat
vijas Valsts archīvam ļāva sarīkot 
vairākas nozīmīgas izstādes. Daži 
piemēri. 1997. gadā, kad Gotlan
dē notika Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu dziesmu svētki, LVA saga
tavoja dokumentu izstādi “Pasau
les brīvo latviešu dziesmu svētki 
Visbijā 1979. gadā”, kas šai Zvied
rijas salā bija skatāma dziesmu 
svētku laikā. Savukārt 2000. gadā, 
kad rīgas Latviešu biedrības na   
mā notika kārtējā starptautiskā 
konference “Trimdas archīvi at 
griežas”, Baltajā zālē bija skatāma 
dokumentu izstāde “Latviešu gai
tas bēgļu nometnēs Vācijā 1945. – 
1949”. Atzīmējot Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) 45 
ga  du jubileju, 2001. gadā Latvijas 
Valsts archīvs gan sagatavoja 
dokumentu krājumu “Pasaules 
Brīvo latviešu apvienībai 45”, gan 
tai veltītu dokumentu izstādi 
rīgas Latviešu biedrībā, ko ap 

meklēja prezidente Vaira Vīķe
Freiberga. Vēl pēc gada – 2002. ga  
  dā – tika sarīkota izstāde “Dzies
mu dienas bēgļu nometnēs: 1946 – 
1949”.

Patlaban Latvijas Nacionālā ar 
chīva Latvijas Valsts archīvs ga 
tavo uzziņu krājuma “Trimdas 
archīvi atgriežas” digitālo varian
tu, kas aptvers visus drukātajos 
krājumos publicētos materiālus 
un tiks papildināts ar jaunāko 
informāciju.

Mēs vairs nerunājam par trim
du, bet par diasporu, Latvijas 
Valsts archīvā bijusī Personu fon
du un trimdas dokumentu daļa ir 
pārtapusi par Personu fondu un 
ārvalstu dokumentu daļu, tomēr 
būtība ir palikusi tā pati – Latvija 
no tautiešiem svešās valstīs jo 
projām gaida dokumentārās lie
cības par turienes dzīvi, sabied
riskajā, kultūras un izglītības 
aktīvitātēm. 

Kopš citās valstīs dzīvojošo lat
viešu archīvu vākšanas sāku
miem pagājuši turpat 30 gadi,  
bet katra iestāde, kuŗa krāj šos 
materiālus, ir attīstījusies, arī 
techniskā un materiālā puse ir 
krietni mainījusies, tāpēc katra 
iestāde ir noteikusi prioritātes,  
ko tā gaida un glabā, tādēļ tur
pinājumā katra iestāde uzrādīs 
savus noteikumus un prasības. 

Raksta autors Māris Brancis kopā ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi
Freibergu PBLA 45 gadu jubilejas izstādes un konferences laikā 
Rīgas latviešu biedrības namā 2001. gada 10. augustā

Pirmais šīs vasaras 3x3 saiets 
notiks Lejaskurzemē – Saldus no 
vada Nīgrandes pagasta Kalnu 
ciemā no 12. līdz 19. jūlijam. 
Saieta tema – Koks. Koks tiks 
celts godā kā vēsturiski nozī 
mīgs materiāls dažādu ikdienas 
priekš metu gatavošanai. rok
darb niecības ievirzēs pievērsī 
sies  kokapstrādei un bērza tāss 
izmantošanai. Svečturu gatavo
šanā katram būs iespēja iemē
ģināt roku koka virpošanā, kas    
ir pamats reiz tik populārajam 
ratiņu dreijātāja amatam. Virpo
jot arī iepazīsim dažādu vietējo 
un arī eksotisko koku atšķirīgās 
īpašības.

Ievirzē par kokamatniecību mā 
jas apstākļos pārcilāsim dažādus 
gan jaunus, gan senus kokapstrā
des instrumentus. Apgūsim vai 
atkārtosim to izvēli un izmanto
jumu, kopīgi būvējot kādu īpašu 
dārza mēbeli. No koka gatavosim 
arī rotas. Atsevišķā ievirzē pētī
sim koka šķiedras izmantošanas 
iespējas auklu un audumu ga 
tavošanai.

Koku kā ideju aplūkosim ra 
durakstu un ciltskoka veidoša 
nas ievirzē. Uzzināsim, ar ko sākt 
radurakstu pētīšanu un kā to 
veikt praktiski.

Kā dzimtas saknes iespaido 
mūsu garīgo un fizisko veselību 
un kā šo iespaidu labāk iepazīt 
un vērst par labu, mēģināsim   
no  skaidrot ievirzē par latviskās 
dzied niecības tradicijām.

Latvietības koks Kalnu 3x3

Plašāku ieskatu pagātnē gūsim 
ievirzē “Leišmales vēsture”. Tur 
tiks celtas gaismā salīdzinoši maz 
pētītas epizodes no pierobežas 
novada pagātnes. Vēsturiskā ska
tījumā pieminēsim teiku par In 
duli un Āriju, Livonijas ordeņa 
un Kurzemes bīskapa valstiņas, 
muižu veidošanos, starpvalstu 
robežas un kontrabandu. Tāpat 
arī Otrā pasaules kaŗa notiku
mus un militāros objektus tu 
vākajā apkārtnē.

Padomju okupācijas manto
jums vīsies cauri ne vienai vien 
sa  ieta aktīvitātei, tostarp arī 
man tojums, kas palicis no šī ci 
tādi drūmā laika, pateicoties at 
sevišķu spilgtu personību dar
bībai. Pieminēsim jāni Blūmu, 
kuŗa vadībā vietējais kolchozs  
piedzīvoja saimnieciskās un kul
tūras dzīves uzplaukumu. Šajā 
laikā apkārtni bija iecienījis arī 
Imants Ziedonis, līdz ar to – 
ievirze “Ceļā ar Imantu Ziedoni”. 

Darbosimies arī teātra ievirzē.

Vietējo paš darbnieku un viņu 
cie miņu snie gumā skatīsim kul
tūrvēsturisku uzvedumu, kas vei
 dots pēc izci lā novadnieka jēka
ba janševska dar bu motīviem. 
Būs iespēja baudīt vietējās Lejas
kurzemes izloksnes pērles un 

Leišmales kapellas “Spēlmaņi” 
sniegumu.

Keramikas ievirzē darināsim 
traukus pēc sentēvu technolo ģi
jas. Zāļu sieva rādīs, kā izmantot 
ārstniecības augus mājražošanā, 
gatavojot izvilkumus, krēmus, 

ziedes, garšvielas. 
Neiztiksim arī bez rotkalšanas, 

tautastērpu un celaiņu gatavo
šanas ievirzēm. Būs jauniešu 
klubs, ģimeņu seminārs un citas 
radošas un izglītojošas aktīvitā
tes. Pirmsskolas vecuma bērni ie  
pazīs un izdzīvos Latvijas gads
kārtu ritmu ar dziesmām, rota
ļām un darbiņiem virtuvē u. c.  

Ik pievakari būsim kopā ar ģi 
menēm un bērniem, nodarbību 
pavadīsim dziedot, mūzicējot, 
ejot rotaļās un spēlējot spēles par 
kokiem. 

Apmešanās saieta laikā skolas 
un bērnudārza telpās uz matra
čiem. Gados vecākiem saieta da 
lībniekiem būs iespēja apmesties 
viesnīcā. Tuvākās  apmešanās vie
tas – brīvdienu mājas “Bieriņi”   
(2 km) un “Ozolkalns”(6 km), 
viesu nams “Dēseles Dzirnavas” 
(12 km), viesnīca Skrundā (26 km).

Ārzemju dalībniekus lūdzam 
pieteikties līdz 1. maijam pie 
Līgas Rupertes, epasts: liga3x3@ 
i serv.net, 2141 Brunsink N.E., 
Grand Rapids, MI 49503, USA, 
tel. (616)2606320. Dalības mak
sa 350 ASV dolari (320 eiro) per
sonai (bērniem līdz 7 gadiem 
puscena, līdz 2 gadiem – par 
brīvu), bet nepārsniedzot 800 
dolarus (720 eiro) kodolģimenei.

Tiekamies Kalnos un padarām 
šo vasaru īpašu!

Informāciju apkopoja Guntis 
Nulle un Anna GobzemeNulle

Kalnu 3x3 vadītāji Anna un Guntis ar meitām
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KRUSTVāRdU MīKLASastādījis KĀrLIS PĒTErSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 9) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Karabīnes. 

6. Koki. 7. Usma. 9. Trilleris. 
10. Pati. 12. Šautras. 13. 
Akts. 18. Epika. 19. Venta. 
21. Sirds. 22. Avogadro. 23. 
Kolonija. 25. Ārija. 26. 

Ibiss. 27. Trops. 28. Skat! 30. 
Patents. 33. Bise. 37. Amaterasu. 
38. Elks. 39. Bēne. 40. Asinsaina. 

Stateniski.1. Kito. 2. reina. 3. 
Balatons. 4. Narva. 5. Sust. 6. 
Kava. 8. Aust. 10. Preparāts. 11. 
Triloģija. 14. Kornišoni. 15. Sa 
skarsme. 16. Barakas. 17. Eskorts. 
19. Verdi. 20. Atons. 24. Lin 
ezers. 29. Kobe. 31. Amati. 32. 
Trapi. 34. Sile. 35. rasa. 36. ruba.

Gads sācis griezties uz gaišo 
pusi, tāpēc laiks kaldināt ratus 
vasarai! Kas jādara vasarā? No 
26. jūlija līdz 2. augustam jādo
das uz Latgales Maltu, kur šo  va
sar notiks latviešu un latvis ko 
tradiciju kopēju, zinātāju un 
drau gu lielā tikšanās Latvijā! 
Vies mīlīgā Latgale un sirsnīgā 
Malta gaida tieši tevi – ar baltām 
domām uz baltiem darbiem!

BALTA MALTA
3x3 saime atkal piestāj Latgalē, 

jo latgaliešu sirsnība, viesmīlība 
un pretimnākšana ir izdaudzi nā
ta pāri novadiem un pat valstu 
robežām. Malta atrodas raibās 
Latgales sirdī netālu no rēzeknes. 
Kā zinām, nekur citur tik ļoti ne 
daudzina un netur godā un cieņā 
savu īpatno tradiciju daudzkrā
sainību – valodu, kultūru, tradi

Baltas domas, balti darbi MALTAS 3x3
cijas, turklāt gan caur modernām 
dziesmām repa stilā, gan augstās 
mākslas koncertiem un laik me
tīgu gleznu izstādēm. Te ļaudis 
ne tikai svētkos, bet arī darba 
ikdienā joprojām nodarbojas un 
par maizes darbu sauc gan pod
niecību un keramiku, gan seno 
latgaļu rotu kalšanu, bet vietējās 
zemnieku saimniecības audzē 
gan kartupeļus, gan liellopus, 
cū kas, aitas un zirgus. Te viss 
notiek!

BALTAI IedVeSMAI
Maltas 3x3 piedāvās veselu ne 

dēļu iedvesmot tos, kuŗi latvis 
kās dzīvesziņas, tradicijas, valo
du ikdienā nedzird, tāpēc tieši 
šajā nedēļā ir jāpaspēj viss! Ie 
dvesmoties domām par labāku 
nākotni palīdzēs sarunas par po 
lītiku, improvizācijas teātris un 

dziedāšana – piemēram, balto 
dziesmu dziedāšana ar Birutu 
Ozoliņu. Savukārt Austris Grasis 
atgādinās, ka Mana balta mā -
mulīte, mani balti audzināja... un 
nedēļas laikā jānoskaidro, kas ir 
balts latviešu folklorā?

jaunums šajā 3x3 saietā būs 
Bal tā galda sarunas, kur visas 
dienas garumā būs iespēja iedve s
moties, klausoties lektoros, bet 
vēlajās stundās, arī pašiem klau
sītājiem kļūstot aktīvākiem, ie 
sai stīties nakts diskusijās, ko va 
dīs Ansis un jolanta Bogustovi.

Sievas varēs meklēt sievišķā 
spēka avotus kopā ar Inesi Krū
miņu, kamēr vīri – kopā ar jāni 
Ati Krūmiņu – vērsīsies vīra spē
ka avotos. Kas un kādi tie bijuši 
vēstures laika griežos, kādi tie ir 
mūsdienās? Savukārt pie Līgas 

rupertes un Māras Tupeses Ģi 
meņu seminārā gan ļaudis ar 
ģimenes dzīves stāžu, gan pa  vi
sam bez tā varēs iedvesmoties no 
citu pieredzes, lai uzlabotu savu 
un saprastu tuvāko līdzcilvēku 
dzīvi ģimenē.

Vismazākajiem būs iespēja kopā 
ar mammu vai tēti pie da līties ie 
virzē Laipni lūgti vecāku pasau
lē!, kur jaunie vecāki varēs rast 
at bildes uz jautājumiem: kā pie
dzimst mamma?; kā saprasties ar 
mazuli?; kā nepazaudēt sevi, kļū s
tot par vecāku?; kā mai nās pāra 
attiecības pēc ma  zuļa piedzim ša
nas? Par to zinās stāstīt Sarmīte 
Bambāne un Andželika Kāle.

Arī vēsture mūs iedvesmo, tā 
pēc tiem, kuŗi vēlas tikt pie sava 
ciltskoka, bet nezina, ar ko sākt, 
vai kuri reizi par visām reizēm 
grib noskaidrot, kas tad tajā Lat
galē jeb Inflantijā ir tik sevišķs, 
būs iespēja to uzzināt no savas 
jomas speciālistiem – Baltās un 
nebaltās dienas Inflantijā vadīs 
Agris Dzenis, bet dzimtas pētnie
cībā ievirzīs Egils Turss.

BALTāS dARBOšANāS
Tiem, kas nonākuši Maltas 3x3, 

lai kaut ko darītu, baltie cimdi 
būs jānovelk un jāatloka pie
durknes – sāksies lielie un mazie 
darbi. Kā ierasts, visu vecumu 
bērniem un jauniešiem būs pie
mēroti darāmie darbi, gan pētot 
dabu un apgūstot jaunas pras
mes, gan piedaloties kustību, 
sportošanas, teātra, dziedāšanas 
un mūzikas spēlēšanas ievirzēs. 

jau lielākas meitas mācīsies 
bizes pīt, kamēr jaunākie un ņi  p
rākie darbosies darbīgo roci  
ņu ievirzē, bet nedaudz lielākie – 
dosies dabā Vilku mācībā. Savu
kārt tie, kuŗiem jau pa spēkam 
griezt, grebt, vīlēt un zāģēt, varēs 
gan tikt pie saviem koka iero
čiem, gan izgatavot sajūtu bun
gas, izkalt rotas vai tikt pie pir
mā māla poda. 

Balto darbu rakstītāji varēs uz 
šūt linu kreklus, izrakstīt sev 
brunčus vai darināt ādas apa
vus, bet tie, kuŗiem tik balti ne 
sanāk, savu ieviržu ietvaros drīk
stēs noskaidrot ko baltu ar vie
tējo Latgales kolorītu paveikuši 
citi – Baltās pirts pirtnieki, baltie 
mednieki un pat baltā stiprinātā 
dzēriena – šmakovkas – darinā
tāji! 

Bet darbosies arī tie, kuŗi neko 
nedarīs ar rokām! jā, patiešām, 
izrādās, dziedinošas ir teju visas 
mākslas nozares – arī deja, kustī
ba, zīmēšana un runas māksla – 

pareiza elpošana. Maltas 3x3   
tam visam būs laika gana – sevis 
iepazīšanai ar jaunu lietu, paņē
mienu, ideju palīdzību. Ne velti 
būs arī ievirze – Mana veselī     
ba – mana atbildība. 

BALTIe PRIeKI
raibajā nedēļas virpulī būs 

iespēja ne tikai darīt un mācīties, 
bet, protams, arī priecāties – 
pamosties ar smaidu un izkus
tēties; griezties vietējo tradicio
nālo deju – kadriļu – ritmos ie 
virzē dienas gaišajā laikā, bet lat
vju danču soļos – vakaros un 
nak tīs; dziedāt gan folkloras ie 
virzē, gan vakaros pie nīcēju gal
da; sajust kopības sajūtu, braucot 
ekskursijās pa zilo ezeru zemes 
labākajiem maršrutiem, apgūt 
jaunas senlaiku sporta vai prāta 
spēles. Un pēc tam, kad garam, 
prātam un miesai jau metīsies 
melns gar acīm, atgriezties bal
tajā Maltas 3x3 pasaulē ļaus mai
gu pieskārienu masāžas, ielūko
šanās pasaku pasaulē vai gardu 
goda ēdienu pagatavošana. Ak, 
jā, būs arī balto šļakatu prieki – 
pie ūdenim labvēlīgiem laikap
stākļiem būs pieejama peldvieta 
2 kilometru attālumā no saieta 
norises vietas!

Ik vakara koncerti un kopā   
bū  šanas, tradicionālais paši z pau s   
mes vakars Brīvais mikrofons 
visu gaumju, garumu, vecumu 
un platumu dalībniekiem bez 
jeb kādiem ierobežojumiem. Tā 
pat arī apsveikumi jubilāriem, 
galda un vakara dziesmas, kā arī 
citi kopību vairojoši pasākumi 
nedēļas garumā ļaus mums no 
“es” un “tu” kļūt par MĒS. 

BALTI PAšI MĒS!
Maltas 3x3 saietu rīko Cekuļu 

ģimene – Ilze, Lauris, Ako Kārlis, 
Lote un Elza Hermīne, aiz ku 
ŗiem stāv baltie rūķīši – palīgi no 
darba grupas – Sidoroviču ģi 
mene, juris Tomašūns, Astra 
Audra Dāboliņa un Lauma Trei
mane –, kas katrs roku pieliek,  
lai saiets noritētu godam, lai 
katru atbraucēju varētu uzņemt 
ne tikai sirsnīgi un ar laipnu 
smaidu, bet arī izguldīt ērtā un 
mīkstā guļvietā – Maltas vidus 
skolas vai internātskolas gultās  
vai uz matračiem. Solām trīs rei
zes dienā paēdināt ar gardiem 
ēdieniem ar latgaliešu sirsnības 
garšvielām un nodrošināt ar 
katram nepieciešamo, iespēju ro 
bežās darot visu, lai nedēļa Mal
tas 3x3 paliktu atmiņā kā skai s
tākā nedēļa 2020. gadā! Lai top 
un uz tikšanos!

Pilnu informāciju par saietā 
piedāvāto programmu aicinām 
skatīties  www.3x3.lv  un seko jot:   
Facebook kontam: @Latvija3x3.

Ārzemju dalībniekus lūdzam 
pieteikties līdz 1. maijam pie Lī 
gas Rupertes, epasts: liga3x3 @
iserv.net, 2141 Brunsink N.E., 
Grand Rapids, MI 49503, USA, 
tel. (616)2606320.

Dalības maksa ir 350 ASV do 
laru (320 eiro) personai (bērniem 
līdz 7 gadiem puscena), bet ne 
pārsniedzot 800 dolaru kodol
ģimenei (720 eiro) ģimenei.

Gaidām jūs Maltā no 26. jū 
lija līdz 2. augustam 2020. gada 
vasarā!

Ilze un Lauris Cekuli

Līmeniski. 1. Atspirdzinošs 
dzēriens. 4. Šauras dobes. 6. Ak 
meņlauzīšu dzimtas augs. 7. Mo 
tīvēt. 8. Latviešu diriģents (1884
1956). 10. Auglis, kas pēc noga
tavošanās paliek ieslēgts apvalkā. 
13. Piedalīties sporta sacensībās. 
15. Zemeslodes ziemeļu polārais 
apgabals. 17. Dieviete, mājas pa 
varda sargātāja seno romiešu 
mītoloģijā. 19. Galvas daļa. 20. 
Nogulumiezis. 21. Aizjūga piede

rums. 23. Pilsēta Kurzemē. 26. 
Medicīnisks instruments. 29. 
Ga   ŗuma mērvienība. 30. Neliels 
duncis ar trīsšķautņainu asmeni. 
31. Novada centrs Zemgalē. 32. 
Putraimi, ko iegūst no maniokas 
bumbuļu cietes. 33. Pūču dzim
tas putns. 34. Senas klejotāju 
ciltis, kas dzīvoja Melnās jūras 
ziemeļu piekrastē.

Stateniski. 1. Kuģa apkalpe.     
2. Saķert. 3. romiešu polītiskais 

darbinieks, filozofs (10643 
p.m.ē.). 4. Viens no vairā
kiem fakta skaidrojumiem. 
5. Neizpaužami. 7. Kārts, 
ko lieto,  izpildot akrobatis
kus priekšnesumus. 9. Fran
ču rakstniece (17661817). 
11. Nelielas statujas. 12. Zo  
diaka zvaigznājs. 14. Apdā
vināti cilvēki. 16. Klejot. 17. 
Kāršu spēle. 18. Doku men
tu kopums juridiskā lietā 
par kādu jautājumu. 22. No 
olām gatavots ēdiens. 23. 
Dar vas destilācijas atlikums. 
24. Valsts Eiropā. 25. Vīrie
ša vārds (martā). 26. Slazdi. 
27. Upe Igaunijā. 28. Vin
gri nājums aktieŗmākslas 
technikas attīstīšanai.
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varat pasūtināt tāpat kā līdz šim.

• par 12 mēn. (48 nr.)  EUR 55  (550 SEK)
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mājas lapu: http://www.brivalatvija.lv/abo-
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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

I N  M e M O R I A M

Vircburģieša un latviešu māk
slinieka Osvalda rožkalna glez
nas turpina ceļu pa Latviju. Pa 
gājušajā gadā tās viesojās Saldū, 
bet kopš 19. februāra aplūko
jamas Talsu novada mūzejā.

Talsnieki mākslinieku uzskata 
par savējo. Un taisnība vien ir. 
Viņa saknes meklējamas šajā 
pusē. Osvalda rožkalna vectēvs 
mūrnieks Dītrihs rozenkalns ir 
dzimis Talsu apriņķa Lubezerē. 
Sasmakā viņš salaulājās ar Lizeti 
Voldemāru, kuŗas tēvs Godfrīds 
Valdemārs, domājams, bija Kriš
jāņa Valdemāra tēvabrālis. Viņu 
pirmais dēls Fridrihs Aleksandrs 
piedzima Ārlavas mācītāja Dosē 
mājā. Kaut arī viņu laiž rojas 
jūrskolā, taču jūra viņu nevilina, 
arī kalēja amats liekas par vien
kāršu, tādēļ 18 gadu vecumā jau
nietis dodas uz rīgu un izmēģina 
vairākus darbus, līdz iestājas rī 
gas pilsētas teātrī (vācu) par otro 
apgaismotāju. Tur viņš, kā pats 
vēlāk rakstīja, “ar lielāko labpa 
tik šanu un dzīšanos strādāju”, iz 
kalpodamies līdz apgaismošanas 
inspektoram.

Zīmīgi arī tas, ka šajā teātrī par 
apgaismotāju tieši šajā laikā sāk 
strādāt cits vīrs no Talsu puses – 
Kristaps Tillbergs, profesora jāņa 

Mūžam jaunā mākslaMĀrIS BrANCIS

roberta Tillberga tēvs. Kā Frid
rihs Aleksandrs rozenkalns, tā 
Kristaps Tillbergs par savām sie 
vām izvēlas jaunkundzes, kas, kā 
šķiet, ir vienas dzimtas jauna     
vas – no Litovsku ģimenes. Tēvi 
ne viens, ne otrs vēlākajos gados 
nesaistīja savas dzīves ar mākslu, 
taču viņu dēli – jānis roberts 
Tillbergs un Osvalds rožkalns – 
gan. Tiesa gan, abu ceļi bija ār 
kār tīgi dažādi, taču abus vienoja 
glezniecība. Osvalds rožkalns 

bērnībā pat kādas stundas māk
slā ņēma pie sava brālēna profe
sora Latvijas Mākslas akadēmijā, 
taču viņu ceļi ātri vien šķīrās 
varbūt lepnības dēļ, varbūt rak
sturi nesaskanēja, bet laikam   
gan lielās gadu starpības dēļ –    
30 gadi.

Nav zināms, vai tēvs kādreiz 
ieminējās par savu dzimto pusi, 
taču tagad liktenis ir lēmis ne 
klātienē pabūt senču dzimtenē.

Izstāde ir plaša un iepazīstina 
ar Osvalda rožkalna daiļradi 
visai vispusīgi! Vecākie darbi at 
tiecas uz bēgļu laiku Vircburgā, 
kad viņš daudz gleznoja, lai vin
grinātu roku un acis. Tas topo
šajam māksliniekam bija rakstu
rīgi, ka viņš jebkuros apstākļos 
ne  atņemdamies un neatlaidīgi 
kopa savu rokrakstu, savu re  dzē
jumu. Vēlākajos gados viņš pētīja 
Velaskesa un citu klasiķu glez
nas, taču visvairāk viņu pievilka 
Pablo Pikaso lauzītās formas, kas 
latviešu gleznotājam likās vis 
pre cīzāk atainoja latviešu tautas 
20. gadsimta traģiku. Kaut arī 
viņš lietoja gaišas krāsas, taču 
lauzītās līnijas vēstīja par autora 
iekšējo dramatismu. 

Talsos var iepazīt arī Osvaldu 
rožkalnu kā izcilu līniju meista
ru, kurš neatlaidīgi apguva ķī 
niešu akvareļkrāsu zīmējumus  
ar otu, atveidojot pavasara ziedus 
un plaukstošu koku zarus.

Nobeigumā jāpiebilst, ka māk
sli nieka darbi nenoveco. Viņi 
allaž šķiet jauni un svaigi, nerau
goties uz to, cik gadi paskrējuši 
kopš to radīšanas un kopš tos 
pēdējo reizi esi skatījies un ne 
tikai skatījies, bet studējis.

11. februārī Gēteborgā 83 gadu 
vecumā mūžībā aizgājusi Vilma 
Teness. Vilmas Teness mūžs bija 
darba un enerģijas pilns dažādos 
dzīves laukos.    

Vilma Teness bija ķīmijas in 
ženiere, ķīmijas, matēmatikas, fi 
zikas, datorzinātnes metodikas pe 
dagoģe, erudīta latviešu – zvied
ru – latviešu valodas tulkotāja.

Divus gadus – no 1960. līdz 
1961. gadam – Eiropas Latviešu 
jaunatnes apvienības (ELjA) 
priekšsēde, ELjA Skandināvijas 
nodaļas dibinātāja. Vilma darbo
jusies arī kā LSDSP Ārzemju 
komitejas un valdes locekle (no 
1964. gada līdz partijas pārvie
tošanai uz Latviju). Kandidējusi 
uz darbu 5., 6. un 8. Saeimas vē 
lēšanās. Vilma bija žurnāla Mēs 
Eiropas redaktore, no 1969. līdz 
1976. gadam bijusi Zviedrijas 

Zviedrijas latviešu aktīviste 
VILMA TeNeSS – Mūžībā

Gēteborgas pilsētas un Bohu slē
nes kultūras un izglītības konsul
tante. Ilggadēja ziemeļvalstu or 
ganizācijas Norden valdes lo  cek le.

MATīSS KUKAINIS
ADVOKĀTS Ar TIESĪBĀM 

ASV UN LATVIjĀ.

■ Mantošana.
■ īpašuma pirkšana un pārdošana.
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV1050
matiss@sklegal.com

+371 28390346

Daudzi ELjA pārstāvji Vilmu 
jau no seniem gadiem atceras kā 
jaunatnes žurnāla Mēs ilggadējo 
Eiropas redaktori. Viņa aprak  

stī jusi trimdas jaunatnes darbī 
bu jau no pagājušā gadsimta     
50. ga  du beigām. “Viņa iesaistījās 
latviešu sabiedriskā dzīvē – no 
vietējās latviešu draudzes līdz 
aktīvai darbībai LSDSP Ārzemju 
komitejā. Vilma bija nelokāma 
latviete, bieži piedalījās demon s
trācijās un citās aktīvitātēs pret 
padomju okupāciju. Kad Latvija 
atguva neatkarību, viņa vairākas 
reizes kandidēja uz Saeimu. ELjA 
viņai vienmēr palika tuvu pie sirds, 
bieži iesaistījās arī kon troversā lās 
diskusijās,” Vilmu Te  ness at  ceras 
ELjA biedri. (No latviesi. com)

*
Vilma Teness bija arī avīzes 

Brīvā Latvija cītīga lasītāja un 
autore. Mums pietrūks viņas asā 
prāta, draudzības un sarunu. 
Mūsu līdzjutība visiem, kam 
Vilmas pietrūks. 

Ingrīda Burāne sniedz interviju Talsu TV
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PA Z I ņ O J U M I

LATVIjA
rīgas Evaņģēliskās draudzes 

dievkalpojums Metodistu baz nī
cā rīgā, Akas ielā 13. 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
“šIe IR MIRKĻI, KUŗU dĒĻ 

SPĒLĒJU TeNISU...”
Latvijas tenisisti Lielupē aiz va

dīja Deivisa kausa izcīņas pasau
les otrās grupas play off spēli pret 
Ēģiptes komandu. Pirmajā spēlē  
Kārlis Ozoliņš, kuŗš šobrīd vēl 
nav ATP rangā, ar rezultātu 6:7 
(9:11), 5:7 zaudēja Mohamedam 
Safvatam (pasaules rangā 132. 
ra  kete).

Lai gan Ozoliņam nācās atklāt 
dueli un pirmajam doties lau ku
mā savu līdzjutēju priekšā, 17 ga 
dus vecais tenisists nav izjutis 
lielu stresu. “Gaidīju, ka būs lie
lāks stress. Svarīgi bija sākumā 
uzvarēt geimus, sajust spēli. Bei
gās jutos jau komfortabli un 
spēlēju arī labi.”

Otrajā spēlē Ernestam Gulbim 
sīvu konkurenci sagādāja Karims 
Mohameds Mamouns.  Gulbim 
nācās divas reizes pirmajā setā 
atspēlēties no Mamouna breik
bumbām, bet ēģiptietis pāris ser
ves geimus arī uzvarēja diezgan 
pārliecinoši. Gulbis uzvarēja – 
6:4 un 6:3. Gulbis ATP rangā 
ieņem 161. vietu, bet pretinieks 
atrodams 390. pozicijā.

Dubultspēlē Gulbim bija jā 
spēlē kopā ar Mārtiņu Podžu, 
taču Latvijas otrā rakete nolēma 
atvadīties no izlases, detaļās ne 
pamatojot savu lēmumu. Līdz ar 
to Gulbja pārinieks bija gados 
jaunais Ozoliņš. Dubultspēlē Gul 
bis pārī ar Ozoliņu ar 6:4, 6:3 
pārspēja ēģiptiešu duetu Moha
meds Safvats/Karims Mohameds 
Māmouns. Ceturtajā spēlē Gul
bis ar 6:2, 6:4 pārspēja ēģiptieti 
Mohamedu Safvatu, nodrošinot 
uzvaru arī visā spēlē. Gulbim 
spē les savos bērnības laukumos 
bija īpaši emocionālas: “Nav daudz 
maču, pēc kuŗiem man asaras 
acīs un kamols rīklē. Šodien tāds 
bija. Pirmajā brīdī neapjēdzu, cik 

daudz tas nozīmē vai cik esmu 
noguris. Šie ir mirkļi, kuŗu dēļ 
spēlēju tenisu,” sacīja Latvijas 
labākais tenisists. 

Punktu Latvijas vīriešu tenisa 
izlases panākumam  pielika ro 
berts Štrombahs (ATP 668.). 

Roberts štrombahs

Štrombahs ar rezultātu 6:3, 7:6 
(7:3) pieveica Amru Elsajedu 
Ab  du Ahmedu Mohamedu, kuŗš 
nav ticis pie reitinga punktiem, 
lai ieņemtu kādu vietu pasaules 
rangā. Tādējādi Latvijas tenisa 
izlase ar 4:1 pārspēja Ēģiptes te 
nisistus. 

Pēc trīs gadu pārtraukuma 
Dei  visa kauss atgriezies savu ska
tītāju priekšā. Pēdējo reizi Dei
visa kausa spēles Latvijā tika aiz
vadītas 2017. gadā, kad jelgavā 
tika atzīts Norvēģijas tenisa izla
ses pārākums. Šis gads ir īpašs ar 
to, ka Latvijas izlases rindās ir 
valsts pirmā rakete Gulbis, Ar 
tūrs Lazdiņš, Vācijā uzaugušais 
roberts Štrombahs, kā arī šī gada 
Austrālijas atklātā junioru čem
pionāta pusfinālists Kārlis Ozo
liņš. Nākamā spēle Latvijas tenisa 
komandai būs septembrī pret 
kādu pirmās grupas vienību, kas 
būs zaudējusi pirmajā kārtā.  

PĒC deIVISA KAUSA 
IZCīņAS SPĒ LĒM

 Latvijas tenisa izlases aizvadī
tās spēles Deivisa kausa izcīņā 
pierādīja, ka arī vīriešu valsts
vienība var būt konkurētspējīga, 

atzina Latvijas Tenisa savienības 
(LTS) ģenerālsekretārs Kārlis 
Lejnieks. Lejnieks pēc dueļa bei
gām pauda gandarījumu, ka i z
lasē atgriezies Latvijas pirmais 
numurs Ernests Gulbis. “Ernests 
atgādināja par to, kas viņš ir, sa 
vukārt Kārlis ļoti labi sevi pie
rādīja atbildīgā brīdī. Viss kopu
mā parādīja, ka nākotnē varam 
būt ļoti konkurētspējīgi. Mums ir 
Ernests, roberts, Artūrs Lazdiņš, 
Kārlis. ja nākamajā reizē būs va 
ja dzīgs piektais spēlētājs, šobrīd 
roberts Grīnvalds un Mārtiņš 
rocēns ir kolledžās. Miķelis Lī 
bietis ir teicis, ka grib atgriezties,” 
pēc sacensību noslēguma žur nā
lis tiem stāstīja Lejnieks.

BIATLONISTU STARTI
Latvijas biatlonists Andrejs ra  s

torgujevs Čechijas trasē Nove 
Mesto ieņēma 22. vietu Pasaules 
kausa izcīņas septītā posma 10 
kilometru sprinta sacensībās.

Andrejs Rastorgujevs

Nepārspēts sprintā palika nor
vē ģis juhanness Tīngnēss Bē, 
kuŗš finišēja pēc 24 minūtēm un 
56,8 sekundēm, par 22,8 sekun
dēm pārspējot francūzi Kentē  
nu FijonuMajē. Savukārt trešais 
bija uzvarētāja brālis Tarjejs Bē, 
kuŗš savam radiniekam zaudēja 
vienu minūti un 1,1 sekundi. Ed 
gars Mise ar diviem neaizvēr 
tiem mērķiem bija teju piecarpus 
minūtes lēnāks par Bē un ieņēma 
96. vietu, bet Aleksandrs Patri
juks ar četriem soda apļiem bija 
104. starp 106 finišējušajiem bia t
lonistiem.

Baiba Bendika Nove Mesto 
ieņēma 44. vietu 7,5 km sprinta 
sacensībās, nekvalificēdamās 
star tam ar kopēju startu.

GOdA PJedeSTALS – 
1,6 SeKUNžU ATTāLUMā
Latvijas distanču slēpotāja Pa  t

rīcija eiduka Vācijā izcīnīja ce 
turto vietu pasaules junioru 
čem pionāta 15 kilometru sacen
sībās brīvajā stilā ar kopēju star
tu. Par čempioni tika kronēta 
nor vēģiete Marija Helēna Fosse

sholma no Norvēģijas, kuŗa 
finišēja pēc 35 minūtēm un 55,6 
sekundēm. Vienu minūti un 9,3 
sekundes viņai zaudēja poliete 
Izabela Marciša, bet minūti un 
10,6 sekundes lēnāka bija švei
ciete Ziri Vigere. Eiduka čempio
nei zaudēja vienu minūti un 12,2 
sekundes, bet goda pjedestals 
bija nieka 1,6 sekunžu attālumā. 
Par savu sniegumu viņa tika pie 
85,12 FIS punktiem.

Raimo Vīgants, kas startē 
U23 grupā, izcīnīja devīto vietu 
30 km sacensībās brīvajā stilā ar 
kopēju startu. Iepriekš Vīgants 
ieņēma 50. vietu 1,3 km sprintā 
brīvajā stilā, nepārvarot kvalifi
kāciju, bet bija 42. pozicijā 15 km 
sacensībās klasiskajā stilā ar 
intervālu startu.

LATVIJAS FUTBOLISTU 
PReTINIeKI NāCIJU LīGā
Izlozē noskaidrots, ka Latvijas 

futbola izlase UEFA Nāciju līgas 
otrajā sezonā tiksies ar Maltas, 
Andoras un Fēru salu valstsvie
nībām. Latvijas futbola izlase 
spēlēs zemākajā, D līgā un tika 
ielozēta pirmajā grupā. Otrā gru
pā D līgā spēlēs Gibraltārs, Lich
tenšteina un Sanmarīno. D līgas 
katras grupas uzvarētājas iegūs 
tiesības spēlēt UEFA Nāciju C lī 
gā. Latvijas izlase jaunā galvenā 
treneŗa Daiņa Kazakeviča vadībā 
martā aizvadīs divas pārbaudes 
spēles, bet jūnijā divas spēles 
notiks Baltijas kausa izcīņas ie 
tvaros.

Latvijas futbola izlases jaunais 
galvenais treneris Dainis Kaza
kevičs pēc Amsterdamā noti ku
šās UEFA Nāciju līgas grupu 
izlozes pievērsa uzmanību fak
tam, ka valstsvienība ielozēta 
čet ru komandu grupā, tādējādi 
būs sešas spēles. “Ar izlozes iz  nā
kumu esmu apmierināts. Pirm
kārt, pozitīvi vērtēju to, ka no 
nācām četru komandu grupā. 
Otrkārt, jau pirms ierašanās šeit 
bija skaidrs, ka, spēlējot D līgā, 
varbūt ne tik principiāli ir tas, ar 
kuŗiem tieši pretiniekiem būs 
jāspēlē. Mums šobrīd jākoncen
trējas pašiem uz savu sniegumu 
un spēles kvalitāti, lai varētu reāli 
pretendēt uz uzvaru grupā. Bez 
šaubām – grupa nav vienkārša, 
taču tajā pašā laikā – Nāciju D 
līgā labi zinājām visus iespējamos 
pretiniekus. To, vai izloze būs 

bijusi veiksmīga, rādīs spēles 
rudenī un gala iznākums.”

AIZSARdZīBAS MINISTRS 
PIe RūTOTā GALdIņA

Vecrīgas viesnīcā Pullman Riga 
Old Town norisinājās 3. starp
tautiskais šacha turnīrs ātrajā 
šachā un blicā, pulcējot spēcīgus 
šachistus no 11 valstīm. Latvijas 
pārstāvis Ņikita Meškovs uzva
rēja divos turnīros, izcīnot 7,5 
punktus no 9 un 9,5 punktus no 
11. Arī  dāmu konkurencē visla
bāk veicās Latvijas šachistei Ilzei 
Bērziņai –  6 punkti no 9. Turnīrā 
piedalījās arī Latvijas aizsardzī 
bas ministrs Artis Pabriks, stip
rinot savas stratēģiskās iemaņas.

“Šachs ir mana aizraušanās jau 
kopš bērnības. Pirmos soļus šajā 
spēlē man palīdzēja spert tēvs, 
un arī es šachu esmu iemācījis 
saviem bērniem. Paldies par 
aizraujošo, lieliski organizēto un 
emocijām bagāto čempionātu 
Pullman Riga Old Town Hotel 
Chess Championship!”, sacīja Ar 
tis Pabriks pēc aizrautīgajām 
cīņām uz melnbaltā galdiņa.

āTRSLIdOšANA
Pasaules kausa izcīņas finālā 

Hērenvēnā Haralds Silovs izcī
nīja septīto vietu sacensībās ar 
masu startu 18 dalībnieku kon
kurencē. 

Kopvērtējumā Silovs ar 304 
punktiem ierindojās 13. vietā. 

 P. Karlsons

ernests Gulbis un Kārlis Ozoliņš

Aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks pie šacha galdiņa

BRīVā LATVIJA
joprojāM  inforMē,  izgLīto,  izkLaidē
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