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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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Prof. Andrejs 
Ērglis: “Nav 

jākrīt panikā!”
2. lpp.

Dzīve ārkārtas 
situācijā. 

Kārļa Streipa 
komentārs

5. lpp.

Pie robežas 
atkal bēgļi

8. lpp.

Numura 
intervijā – 

režisors 
Viesturs Kairišs

7. lpp.

Kam ticēt un 
kam neticēt?

10. lpp.

Latvija dienu 
ritējumā
3. – 4. lpp.

9 770934 67501 8 11

Pilsoniskās sabiedrības aktī vi s
ti ir iedibinājuši labu tradiciju – 
17. martā atcerēties un godināt 
nacionālās pretošanās kustību. 
Šajā dienā 1944.  gadā profesora 
Konstantīna Čakstes vadītā Lat
vijas Centrālā padome pabeidza 
gandrīz divsimt parakstu vākša
nu Memorandam, kuŗā Latvijas 
tautas vārdā tika pieprasīta Sat
versmē balstītās demokratiskās 
Latvijas neatkarības atjaunošana. 
Šajā dienā 1949.  gadā savu bei
dzamo kauju pret pārspēku izcī
nīja apvienotā latviešu un lietu
viešu partizānu grupa Īles mežos.

Tāpēc esmu rosinājis Saeimu 
tieši šo datumu – 17.  martu – 
no  teikt par Nacionālās preto
šanās kustības godināšanas die
nu. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka 
nacionālā pretošanās kustība bija 
daudzveidīga, daudzskaitlīga un 
daudzgadīga. Šajā dienā mēs pie
minētu un godinātu visus tos, 
kuŗu ideāls bija neatkarīgā un de 
mokratiskā Latvija un kas vēr sās 
pret abām – gan nacistiskās Vā 
cijas, gan PSRS okupācijas – va  rām. 

Mūsu pienākums ir atcerēties 
Masļenku robežsargus, kuŗi 
1940. gadā tika nogalināti, aiz
sargājot savas valsts robežu un 
latviešu virsniekus, kuŗu zvēre s
tu nesalauza Litenē un Sibirijas 
nometnēs. Atcerēties pretestības 
centienus pirmajā padomju oku
pācijas gadā, skolēnu pagrīdes 
grupas un pretošanās kustības 
organizācijas nacistiskās Vācijas 
okupācijas gados. Pieminēt kure
liešus, kas pavērsa ieročus pret 
hitleriskās Vācijas armiju Kurze
mē, bēgļu pārcēlājus pāri jūrai. 
Atcerēties nacionālos partizā 
nus, kas cīnījās pret abām oku
pācijas varām. Pieminēt cilvēkus, 
kuŗi izvairījās no mobilizācijas 
okupācijas varu bruņotajos spē
kos un glāba okupācijas varas 
vajātos holokausta laikā. Mūsu 
pienākums ir godināt Latvijas 
diplomātisko dienestu ārvalstīs 
un trimdas darbiniekus Rietu
mos, kas cīnījās par Latvijas oku
pācijas neatzīšanu. Atcerēties tos, 
kas nevardarbīgi pretojās visās 
pēckara okupācijas desmitga dēs, 
tā iestājoties par cilvēka cie ņu, 
brīvību un nosargājot ticību ne 
atkarīgas Latvijas nākotnei.

Satversmes ievadā ir uzsvērts, ka 
Latvijas tauta neatzina okupā cijas 

AtcerĒSimieS VAroņuS!

režīmus, pretojās tiem un atguva 
brīvību, atjaunojot valstisko neat
karību uz valsts nepār trauktības 
pa mata. Šajos mūsu Satversmes 
vārdos ir iekodēta no  rāde gan uz 
mūsu tautas spē  ku, gan vēstures 
sarežģītajām lappu sēm. 

Latvijas valsts de jure turpināja 
pastāvēt arī komūnistiskā un na 
cistiskā totalitāro režīmu oku pā 
ciju laikā. Latvijas valsts ne  pār  
trauk tību un Latvijas tautas 
valsts gribu saglabāja un okupā
cijas gadiem cauri iznesa mūsu 
nacionālās pretošanās kustības 
cilvēki. Viņus vienoja pārliecība 
par katra pilsonisko pienākumu 
pastāvēt par savu valsti. Daudzi 
no viņiem par Latviju atdeva 
sa  vu dzīvību un gāja ciešanu ceļu 
okupācijas režīmu represijās.

Gandrīz trīsdesmit gadus pēc 
neatkarības atgūšanas mūsu na 
cionālās pretošanās kustības va 
roņi vēl tikai gaida vēsturisko 
taisnīgumu un savu īsto pār  
nāk šanu mājās – Latvijas vēsturē 
un tautas vēsturiskajā atmiņā. 
Daudz viet Latvijā zināšanas par 

nacionālo pretošanās kustību ir 
saglabātas un piemiņas vietas ie 
koptas, pateicoties daudzu pa  t
rio tisku cilvēku pilsoniskai ak 
tīvitātei. Nozīmīgākie pētījumi 
par nacionālo pretošanās kustību 
lielākoties tapuši atsevišķu vēs
tur nieku un novadpētnieku per
soniskās iniciatīvas un profesio
nālā atbildīguma dēļ. 

Lai mēs varētu izprast uz pa 
tiesiem faktiem balstītu latviešu 
tautas vēsturi, mums ir jāturpina 
apzināt un pētīt nacionālās pre
tošanās kustība, latviešu tautas 
kā kopuma nostāja un jāsniedz 
pienācīgs tās novērtējums.

tāpēc es aicinu katru gadu 
17. martā godināt un atcerēties 
visus mūsu nacionālās preto
šanās kustības dalībniekus. At 
cere un varoņu godināšana šo 
dien ir nepieciešama mums, lai 
apzinātos, ka brīva, neatkarīga 
un demokratiska Latvija ir vēr
tība, par kuŗu ir ziedotas dzīvī
bas, lai apzinātos savu pienāku
mu šo vērtību sargāt un aizstāvēt 
nākotnē. 

EGILS LEVITS, Valsts prezidents

16. marta rīts rīgā pie Brīvības pieminekļa // Foto: Ligita Kovtuna

Arī es šogad pirmo reizi kā 
Valsts prezidents un turpmāk 
katru gadu 17.  martā godināšu 
nacionālo pretošanās kustību un 
savu iespēju robežās veicināšu 
tās nostiprināšanu sabiedrī      
bas vēsturiskajā atmiņā. Šogad 
17.  martā esmu aicinājis Rīgas 
pilī kopā nākt nacionālās pre to
šanās kustības dalībniekus, vē s
tu riskās atmiņas un piemiņas 
vietu kopējus no visiem Latvijas 
novadiem, vēsturniekus, žurnā
listus un polītikas veidotājus, lai 
kopīgā sarunā apzinātu līdz šim 
paveikto un turpmāk darāmos 
darbus. Es godināšu nacionālās 
pretošanās kustības varoņus, 
esot klāt piemiņas brīdī Īles bun
kurā un vakarā noliekot svecīti 
pie Brīvības pieminekļa.

es aicinu 17.  martā katrā 
pašvaldībā, katrā skolā un katrā 
ģimenē atcerēties cilvēkus, kas 
saglabāja savu morālo kodolu, 
tos, kuŗi ziedojās Latvijas vār
dā, lai mums būtu iespēja vei
dot savu nākotni brīvā un ne 
atkarīgā valstī.
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“mums jāvairo prieks!”
Profesors, kardioķirurgs Andrejs Ērglis intervijā Irēnai Bērziņai 

kad gribējām pateikt paldies, 
Boston Scientific atbil dēja, ka tāds 
cilvēks pie viņiem nekad neesot 
strādājis... Vēl viens brīnums – 
pie zvana Lat vijas  Bērnu fonda 
priekšsēdis Andris Bērziņš un 
saka ‒ esot pienākusi humanitā 
rās palī dzī bas krava, kur varētu 
būt arī kaut kas ar kardioloģiju 
saistīts. Aizbraucu, skatos: starp 
rotaļ lietām – jau nākās ierīces (ka 
tetri, baloni, stīgas) un medika
menti angioplastiju veikšanai vai
rāku simtu tūkstošu latu vērtībā. 
Tas bija būtisks ieguldījums mūsu 
kar dioloģijas centra attīstībā, jo te, 
Latvijā, tolaik nekas tāds mums 
nebija pieejams. 

trimdas latviešu vidū ir ļoti 
daudz izcilību dažādās jomās, 
arī medicīnā. cik svarīga bi 
jusi pieredzes ap  maiņa ar lat
viešu ārstiem ār  pus Latvijas? 

Jau aizv. gs. 90. gados ieguvu 
labus draugus un kollēgas gan 
Amerikā, gan Austrālijā, kas jo 
projām ir ļoti būtiski, lai ik  dienā 
justu šo pasaules elpu un nozares 
attīstības tendences. Sta  žējos pie 
profesora Kristapa Zariņa Sten
fordā. Viņš 1993. gadā mani uzai
cināja uz Ame riku. Es tiku uz 
ņemts Stenfor das universitātes 
kardioloģijas centrā, kur strādā 
izcili ārsti. Pirmo reizi varēju vē 
rot, kā tiek veikta asinsvadu pa 
plašināšana. Tur viss notika pa 
visam citā līmenī nekā tolaik Lat
vijā. Ļoti īpašs cilvēks manā dzīvē 
ir bijis Dr. Andris Saltups no Mel
bur nas Monaša universitātes me 
di cīnas centra ‒ mans vislielākais 
skolotājs kardioloģijā. 1994. ga  dā 
aizbraucu pie viņa uz Austrāliju, 
un ļoti svarīgi bija, ka es varēju ar 
viņu runāt latviski. No viņa esmu 
daudz mācījies gan kā mediķis, 
gan kā cilvēks. Mel burnā ieguvu 
super pieredzi un labu draugu visa 
mūža gaŗumā,  mēs joprojām sa 
zvanāmies. Ir gadījies visādi, un 
gadījies, ka nav ar ko parunāt, vie
nīgais cilvēks, kas to saprata, bija 
Dr. Andris Saltups. Man gan kauns, 
ka tagad reti sanāk piezvanīt, bet 
ļoti ceru, ka viņš  šovasar atbrauks 
ciemos uz Latviju. Tas būtu lie 
liski! 

medicīna attīstās ļoti strau
jiem soļiem.

Jā, tagad strādājam ar dažā
diem “startapiem” (start-up), bet 
tas arī bija jāizcīna. Ikvienu dar
bu darot neatlaidīgi, jūs iegūstat 
cieņu un atzinību, jūs var nemī
lēt, bet jūsu darbu noteikti no 
vērtēs. 

Jums kā klīnikas vadītājam 
jārisina arī daudzi adminis
trā tīvi jautājumi. Jūsu vie dok
lis ir svarīgs gan akadēmiskajā 
vidē, gan sabiedrībai kopumā.

Kas attiecas uz akadēmisko 
vidi, medicīnu un zinātni – ir 
jābūt ļoti smalkjūtīgam, jo ir 
lietas, kuŗas jāmēģina padarīt 
tādas kā literātūras varonim 
Tomam Sojeram – iestāstiet, ka 
krāsošana ir ārkārtīgi smalks 
darbs un jūs aizrausiet arī citus.  

Dažkārt pārsteidz ierēdņu 
lēnīgums, risinot veselības ap 
rūpes problēmas – it kā viņi 
dzīvotu citā pasaulē. Viņi slu 
dina, ka jāseko skandināvu pie
 redzei, bet daudzos rādī tājos 
atpaliekam arī no Lie tuvas un 
igaunijas. 

Veicot pirmo angioplastiju jeb 
sašaurināto asinsvadu paplaši nā-
šanas operāciju, viņam bija tikai 
25 gadi. 2020. gada 4. aprīlī apri-
tēs 30 gadu kopš Latvijā tiek veik-
tas šādas operācijas, un pirmais to 
paveica profesors Andrejs Ērglis ‒ 
Paula Stradiņa Klīniskās Univer-
si tātes slimnīcas Latvijas Kardio-
lo ģijas centra vadītājs, Stradiņu 
di  nastijas pārstāvis. Viņš ir arī Lat-
vijas Zinātņu aka dēmijas vicepre-
zidents, Latvijas Universitātes pro -
fesors, Latvijas Kardiologu bied rī-
bas prezidents. 

Diezgan bieži lasām ziņas, ka 
mūsu cilvēkiem jādodas uz ār 
ze mēm ārstēties, jo Latvijā nav 
atbilstošu iespēju. Daudzi to 
nevar atļauties, tiek vākti ziedo
jumi. Kā ir ar Latvijas Kardio
loģijas centru – vai esam pasau
les līmenī sirds slimību ārstē
šanā?

Profesionāli noteikti esam pa 
saules “desmitniekā”, ja ne pat “piec
niekā”, infrastruktūrā gan ļoti 
atpaliekam no pasaules lielajiem 
kardioloģijas centriem. Taču Ei  ro
pā esam vieni no vislabākajiem. 
Mūsu Kardio loģijas centra tech
no loģiskais nodrošinājums ļauj 
mums ope rēt pacientus ar sma
gām un kombinētām sirdskaitēm 
ar no  pietnām blakussaslimša 
nām, un mums ir sasniegti labi 
ope rāciju rezultāti. Arī mūsu pē 
tījumi starptautiski tiek augstu 
novēr tēti. Vienmēr esam bijuši at 
vērti pasaulei. 

Jaunajai mediķu paaudzei ir 
plašas iespējas. Vai viņi paliek 
strādāt Latvijā? 

Mūsu jaunie kardioķirurgi pa 
tiešām ir gan zinoši, gan talantīgi, 
taču par tādiem ir jāizaug. Sa  vu
laik Dr. Andris Saltups teica: 
“Tiem jaunajiem vispirms jāie
mā cās staigāt.” Mūs dienās nav ne 
kādu barjēru, nav gandrīz nevie
na, kuŗš nebūtu mācījies kaut kur 
ārpus Latvijas, un tā ir nenovēr
tējama pieredze. Mans moto 
vienmēr ir bijis  – ir ļoti svarīgi 
apgūt specifisko kar  dioķirurģijā, 
bet tikpat sva rīgi ir arī iegūt to 
plašumu, to redzē jumu profesio
nālajā jomā, ko sniedz pasaules 
pie  redze. Jaunie burtiski raujas 
strādāt, un tas ir ļoti labi!

Starpvalstu sakari, perso nīgie 
kontakti, jo īpaši ar savējiem,    
ar tautiešiem... vai jums nācies 
izmantot arī šīs iespējas?

Man tiešām ir bijusi tā laimīgā 
iespēja satikt trimdas latviešus, 
kuŗi savulaik mums ļoti daudz 
palīdzējuši. Piemēram, Mežcie
mas kundze (slavenā ķirurga Jē 
kaba Alkšņa mazmeita), at  brauca 
uz Latviju pag. gs. 80. gadu beigās 
un nopirka  katetrus, kas tolaik 
maksāja lielu naudu. Pēc būtības, 
tā bija pirmā palīdzība, kad va 
rējām veikt manipulācijas ar 
moder nākām ierīcēm. Tas tolaik 
bija īsts brīnums – pie kādām ie 
rīcēm  tikām! Savukārt pir majā 
Latviešu ārstu kongresā, kas noti
ka 1989. gadā, mans draugs un 
skolotājs profesors Uldis Kalniņš  
bija saticis kādu latvieti, kas teicās 
pārstāvam medicīnas aparatūras 
ražotāju Boston Scientific. Uldis 
viņam pusdienu laikā izstāstījis 
situā ciju, un pēc kāda laika no Vā 
cijas pienāca trīs kastes ar dār gām 
ierīcēm. Mums elpa aiz  rāvās, bet, 

Latvija ir ļoti prasīga, un tas 
īstenībā ir ļoti labi. Mums uzreiz 
vajag visu! Un te ir jautājums 
par vērtībām ‒ tikai tad, kad 
valsts un sabiedrība sāk saprast, 
ka veselība ir patiesa vērtība, tad 
esam gatavi par to vairāk mak
sāt. Neatbalstu principu, ka katrs 
pats atbild par sevi! Par veselī
bas aprūpi jāatbild valstij. Cilvē
ki, kas vadījuši valsti tās pirm
sā kumos, nav sapratuši, ka cil
vēki arī slimo... Tiklīdz ve  selība 
kļūs par vērtību tiklab valstiskā 
līmenī, kā personīgi, lietas uz 
labosies. Tā gan ir visas pa  sau
les problēma. 

Par vīrusu Covid-19 – vai 
vētra ūdens glāzē?

Radīts liels tracis, lai gan šis 
vīruss ir vājāks par gripu, un 
tiklīdz medicīnā sākas panika, 
tad ir beigas... Tāpēc ir jāpie da
lās panikas novēršanā un ne 
vairošanā. Protams, pašiem cil
vēkiem jābūt uzmanīgiem, taču 
nav jākrīt panikā. Nemirst jau 
no vīrusa, bet gan no kom pli
kācijām. Galvenais, kas jā  sa 
prot, – cik stipra ir veselības si  s
tēma valstī, cik mums ir resur
su, lai varētu ārstēt sekas – vīru
su radītās komplikācijas. Tas ir 
jautājums par techno lo ģijām, 
in  frastruktūru kopumā – cik 
mēs esam tam gatavi. Vai mums 

ir pietiekami daudz tel pu, ne  pie
ciešamā aprīko ju ma? Lūk, tā ir 
problēmas būtība!

Pārtikas industrija – zilie, 
zaļie un oranžie dzērieni, 
kuŗus pērk jaunieši...

Jo cilvēks jaunāks, jo radi kā
lāks. Ja neko nedrīkst, tad – 
priekš kam dzīvot?! Jaunieši arī 
krāso  zilus matus. Bet nopietni 
runājot – ēšanas paradumi ir 
ļoti būtiski. Protams, laba pār
tika ir dārgāka, tā tas ir. Jo kļūs
tam turīgāki, mēs kļūstam ve 
selīgāki, jo esam veselīgāki, jo 
esam turīgāki – tāds ir apbur
tais loks. Latvija šai ziņā ļoti 

mainās uz labo pusi. Visumā 
mēs ļoti labi ēdam, salīdzinot ar  
daudzām citām valstīm. 

Nesen notika ikgadējās kus
tības GoRed pasākumi ar mēr
ķi pievērst uzmanību tieši 
sievietes sirds veselībai. Kāpēc 
tas tik svarīgi?

Sievietes ap 60 gadiem vēl aiz
vien ir meitenes – viņas dzīvo 
aktīvi, vingro un izskatās lielis
ki, bet, ja viņām ir sirds slimī
bas, tad tās daudz smagāk iz 
pau žas. Pieņemts domāt, ka sie
vietes “ar sirdi” neslimo, ka tā    
ir vīriešu slimība, bet tā gluži 
nav. Īstenībā situācija izlīdzinās 
ap 60 gadu vecumu – vienādi 
jā  skatās uz sirds problēmām. 

Andrejs Ērglis: “Radīts liels tracis, lai gan šis 
vīruss ir vājāks par gripu, un tiklīdz medicīnā 
sākas panika, tad ir beigas... Tāpēc ir jāpiedalās 
panikas novēršanā un nevairošanā. Protams, 
pašiem cilvēkiem jābūt uzmanīgiem, taču nav 
jākrīt panikā. Nemirst jau no vīrusa, bet gan 
no kom pli kācijām. Galvenais, kas jāsaprot, ‒ 
cik stipra ir veselības sistēma valstī, cik mums 
ir resursu, lai varētu ārstēt sekas – vīrusu 
radītās komplikācijas.”
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Pētījumi liecina, ka koronārās 
sirds slimības ir galvenais sie 
viešu nāves iemesls pasaulē, un 
vecumā pēc 65 gadiem šī sli 
mība piemeklē vienu no trim 
sievietēm, pieaug arī sieviešu 
mirstība no kardiovaskulārām 
slimībām. Sievietes ļoti maz 
pie dalās pētījumos, un mēs bie
ži vien sievietes ārstējam tieši 
tāpat kā vīriešus, kas nemaz nav 
tik pareizi, tāpēc arī sie  vietēm 
jāpievērš lielāka uzmanība.

Kā sevi nenovest līdz skal
pelim?

Medicīnā ienāk arvien mai 
gākas ārstēšanas metodes, bet 
dažkārt skalpelis ir nepieciešamā 
profilakse labākai, ilgākai dzīvo  
šanai. Tas bīstamākais ir riska 
faktoru kopums: holesterīns, 
asinsspiediens, smēķēšana, maz  
kustīgs dzīvesveids, aptauko ša
nās un arī iedzimtība. Ļoti sva
rīga ir sevis pieskatīšana, jāveic 
pārbaudes gan vīriešiem, gan 
sievietēm. Sasniedzot 30 gadu 
ve  cumu (īpaši vīriešiem),  jāsāk 
domāt par savu sirdi. Pret ko 
patiešām jācīnās – tā ir smē ķē
šana. Pīpēt ne  drīkst! Pīpē šana 
ir ļoti kaitīga, tiek tērēti milzīgi 
valsts līdzekļi, lai ārstētu sekas – 
tas ir plaušu vēzis, kāju ampu
tācija un daudz citu sli mību. Tā 
patiešām ir liela problēma. 

Pasaules veselības organi
zācija izvirzījusi interesantu 
dzīves ilguma filozofiju.

Jā ‒ esam bērni līdz 30 gadiem, 
līdz 65 gadiem ‒ jaunieši, no 65 
līdz 80 ir vidējs vecums, no 80 
līdz 100 – tad jau seniori. No 
100 uz augšu ir tas, uz ko  tieca
mies. Ja sekojat līdzi, ko ēdat, ja 
esat aktīvs, sportojat 7 ‒ 9 stun
das nedēļā un nesmēķējat, tad ir 
iespēja nodzīvot gaŗu mūžu, 
katrā ziņā slimību risks ir daudz 
mazāks. Cilvēki gan kļūst ap  zi
nīgāki, dzīves ilgums palie linās, 
taču nākotnē mediķiem noteik
ti būs citi izaicinājumi. 

Dzīvojam saspringtā laik
metā – daudz stresa. 

Cilvēki ir spiesti rēķināties ar 
lielu konkurenci, viņi “izdeg”. 
Dzīvesstils arī ārstiem bieži vien 
liedz baudīt dzīvi pilnībā. Ja jūs 
gribat saglabāt savu profesio
nālitāti, jums ir nepārtraukti jā 
pilnveido sevi, un tad kaut kas 
ir jāziedo, piemēram, atpūta. Ja 
ārstam piezvana naktī – viņam 
jābrauc operēt, atteikt nedrīkst, 
jo runa ir par cilvēka dzīvību. 
Bet bērniem, sievai (vai vīram) 
laika nepietiek. Naudas jautā
jums ir tikai viens aspekts. Ska
tos uz jauno paaudzi – un tā ir 
tā labā ziņa – jaunā paaudze, 
manuprāt, ir mierīgāka. 

Kas jums palīdz atslēgties?
Es vairs tik ļoti nepārdzīvoju, 

ko par mani saka. Ļoti cenšos 
arī sevi piespiest darīt to, ko 
man negribas darīt – eju spor
tot, pat ja man nepavisam ne 
gribas. Vismaz aizbraucu uz 
mežu. Bet vislabāk “atslēgties” 
palīdz mazbērni. Kad esmu 
kopā ar viņiem, aizmirstu, ka 
esmu ārsts. Nemaz neatceros, 
kā izauga mani bērni, bet maz
bērni ir pavisam kas cits. Viņi 
sagādā tik daudz prieka! Mums 
vispār jāvairo visapkārt prieks!
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***
Klusa Leģionāru piemiņas 

diena – bez gājiena
Pirms 30 gadiem Latvijā pirmo 

reizi tika atzīmēta Latviešu leģiona 
piemiņas diena. Tā par atzīmē ju
mu bija kļuvusi latviešu trimdi
nie ku aprindās 1953. gadā. Piemi
ņas brīdi ar mācītāja dievvārdiem 
un dažām runām Brāļu kapos 
Rīgā pievakarē organizēja Dauga-
vas Vanagu, LNNK, Brāļu kapu 
ko  mitejas, Vides aizsardzības klu
ba un Latvijas Veco nacionālo ka 
ŗavīru biedrība. Sarīkojumā pie
da  lījās ļoti daudz cilvēku. Atnāca 
tolaik vēl samērā kuplā skaitā eso
šie agrākie leģionāri, viņu ģimenes 
locekļi un draugi, visi, kam tuva 
Latvijas tālaika vēsture. Piemiņas 
brīžus noturēja arī citās Latvijas 
vietās.    

Šogad gan pie Brīvības piemi
nekļa, gan Lestenē pulcējās daudz 
mazāk cilvēku nekā parasti, tomēr 
piemiņas pasākumi notika. Koro
na vīrusa ierobežošanas pasāku
mu dēļ 2020. gadā 16. marts pa 
gāja bez ierastā leģionāru piemi
ņas gājiena. Ar šo datumu saistītie 
oficiālie pasākumi tika atcelti jau 
pagājušajā nedēļā, un arī neplāno 
ta pulcēšanās pie Brīvības piemi
nekļa nenotika. Šogad gan pie 
Brīvības pieminekļa, gan Lestenē 
pulcējās daudz mazāk cilvēku ne  kā 
parasti, tomēr piemiņas pa  sākumi 
notika. 

16. marta pasākums pie Brīvības 
pieminekļa Covid-19 ierobežo
jumu zīmē

Diena pagāja mierīgi. Nolikt 
ziedus pie pieminekļa cilvēki ie 
radās pa vienam, divatā vai nelielā 
ģimenes un draugu lokā. Un uz 
reiz arī devās prom. 

***

16. marts Lestenē

16. martā televīzijas pirmizrādi 
piedzīvoja dokumentālā filma “Lat 
viešu leģions. Taisnības augšām
cel šanās”. Filma arī skatītājiem bez 
dziļākām priekšzināšanām skaid
ro, kas bija latviešu leģions, kādos 
apstākļos tas radās un kādas mo 
tivācijas vadīti Otrā pasaules kaŗa 
laikā latviešu puiši burtiski no 
sko las sola kļuva par cīnītājiem, lai 
stātos pretim Padomju Savienības 
okupantu armijai.

***
Covid-19 dēļ Latvijā 

izsludināta ārkārtēja situācija
Ministru kabinets ārkārtas sēdē 

12. martā nolēma līdz 14. aprīlim 
valstī izsludināt ārkārtējo situā
ciju. Lai ierobežotu koronavīru   
sa Covid-19 izplatību, Latvijā no 
piekt dienas, 13. marta, būs slēgtas 

mācību iestādes, kā arī būs aizlieg
ti lielie masu sarīkojumi. Par to 
pēc sēdes paziņoja Ministru pre
zidents Krišjānis Kariņš (Jaunā 
Vienotība). Valdības vadītājs at 
kār toti aicināja Latvijas iedzīvo tā
jus neceļot ārpus Latvijas robežām. 
Gadījumā, ja cilvēks dosies uz citu 
valsti, pēc atgriešanās būs jāievēro 
visi piesardzības pasākumi, to 
starp “mājas karantīna”, kas turklāt 
tagad būs obligāta. Kariņš arī uz 
svēra, ka valdība darīs visu iespē
jamo, lai mazinātu vīrusa izraisī 
tās negātīvās sekas uz ekonomiku. 
Tu   vākajā laikā noskaidrosies kon
krēti pasākumi, kā palīdzēt uzņē
mumiem. Latvijā līdz 17. martam 
jaunā koronavīrusa izraisītā sli mī
ba Covid-19  bija apstiprināta 49 
cilvēkiem.

Jaunā koronavīrusa izraisītās 
slimības Covid-19 izplatības mazi
nāšanai Krizes vadības padomes 
un valdības kopsēdē nolemts, ka 
no šī gada 17. marta uz ārkārtas si 
tuācijas laiku līdz 14. aprīlim tiek 
apturēti visi starptautiskie avio, 
dzelzceļa, jūras un autobusu pasa
žieŗu pārvadājumi, 14. martā žur
nālistiem paziņoja Ministru prezi
dents Krišjānis Kariņš (JV). Kustī
ba ar privātajām automašīnām jo 
projām būs iespējama.

Satiksmes ministrs Tālis Lin kaits 
(JKP) papildināja, ka šie pa  sa žieŗu 
pārvadājumi tiek pā r traukti no 
otrdienas, 17. marta, plkst.00. Visi 
pasažieŗu pārvadātāji par šo ir 
informēti un veiks visus pasā ku
mus, lai pārvadājumus līdz otr
dienai pārtrauktu. Linkaits teica, 
ka ceļošanas iespējas Eiropā un 
pasaulē kļūst mazākas, un latvie
šiem, kuŗi pašreiz atrodas ārvalstīs, 
pašiem ir jāizvērtē iespējas nokļūt 
atpakaļ Latvijā.

Jaunā koronavīrusa izraisītās sli
mības Covid-19 izplatības mazinā
šanai no 17. marta uz ārkārtas si 
tuācijas laiku līdz 14. aprīlim tiek 
apturēti visi starptautiskie avio, 
dzelzceļa, jūras un autobusu pa  
sa žieŗu pārvadājumi, kā arī tiek 
slēgta valsts ārējā robeža. Iero be
žojumi netiek attiecināti uz kravu 
pārvadājumiem. Pilnībā fiziskai 
kustībai tiks slēgta Eiropas Savie
nības (ES) ārējā robeža, bet robeža 
ar Igauniju un Lietuvu pati par 
sevi nebūs slēgta, tomēr arī uz šīm 
valstīm nevar būt organizētu pār
vadājumu. Sauszemes robežas ar 
ES paliek atvērtas, izņemot starp
tautiskiem pasažieru pārvadā ju
miem. Vienlaikus cilvēkiem ir jā 
rēķinās, ka arī kaimiņvalstis no 
saka dažādus ierobežojumus. 

***
uz repatriāciju Latvijā 

pieteikušies gandrīz 1500 cilvēku
Līdz 16. marta vakaram vēlmi 

at  griezties Latvijā bija izsacījuši  
gandrīz 1500 cilvēku, varasiestādes 
apkopoja informāciju par ceļotā
jiem, kuŗi nepaspēs atgriezties 
mā    jās līdz starptautiskās pasažieŗu 
satiksmes slēgšanai, un tad lēma 
par speciālajiem  repatriācijas rei
siem, par kuŗiem maksās valsts. 
Ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis 
Beķeris pastāstīja, ka jau aptuveni 
1500 cilvēku reģistrējušies. Viņi at    
rodas dažādās valstīs, un ne visi ir 
Latvijas pilsoņi. Visvairāk cilvēku vē 
lējās atgriezties mājās no Spā  ni jas, 
Tenerifes, Lielbritanijas, Krie vijas, 
Vācijas, Portugales, bija pie prasī
jumi no ASV, Taizemes, Ma  rokas.

***
Visiem, kuŗi atgriežas Latvijā, 
jāievēro 14 dienu pašizolācija
Tiem, kas šajās dienās no ce  ļo

jumiem ārzemēs atgriezīsies Lat
vijā, ir būtiski pašizolēties – 14 
die nas uzturēties “mājas karan tī
nā”, Latvijas Televīzijas raidījumā 
“Rīta panorāma” uzsvēra Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas Infekciju uzraudzības 
dienesta vadītājs, profesors Uga 
Dumpis (attēlā).   

Viņš atzina, ka pašlaik Latvijā 
situācija saistībā ar jaunā korona
vīrusa izraisītās slimības Covid-19 
izplatību ir apmierinoša, salīdzinot 
ar citām valstīm. Visi inficētie Lat
vijā epidemiologiem ir zināmi – 
tie ir cilvēki, kas atgriezušies no 
ceļojumiem ārzemēs, vai arī viņu 
ģimenes locekļi. Saistībā ar Lat vi
jas lēmumu apturēt pasažieŗu pār
vadājumus valstī šajās dienās at 
griezīsies liels daudzums – sim
tiem vai pat tūkstošiem ceļotāju, 
un daļa no viņiem noteikti būs 
inficēti.

***
Latvijai krizes laikā 

jāsaglabā biznesa vide
Latvijai krizes laikā ir pēc iespē

jas labāk jāsaglabā biznesa vide, 
intervijā Latvijas Televīzijas rai dī
ju mam Rīta Panorāma atzina fi 
nanču ministrs Jānis Reirs (JV). 
Viņš norādīja, ka Latvijas ekono
miku šobrīd sabremzējis ārējs ga 
dījums, tāpēc valsts biznesa vi  des 
saglabāšanā ir gatava ieguldīt tik 
daudz līdzekļu, cik nepieciešams. 
“Mēs esam gatavi ieguldīt tik 
daudz līdzekļu, cik ir nepie cie
šams, neskatoties uz normatīviem, 
fiskālo disciplīnu vai kādiem ci 
tiem likumiem. Ir ļoti svarīgi sa 
glabāt valsts un uzņēmējdarbības 
funkcionēšanu spēju līdz brīdim, 
kad krize beigsies, lai varētu pēc 
iespējas ātrāk atjaunot ekonomi
ku,” uzsvēra Reirs. Viņš arī norā dī
ja, ka atbilstoši ekspertu aplēsēm 
krize būs īslaicīga, tāpēc Latvijai ir 
pēc iespējas labāk jāsaglabā biz
nesa vide. “Latvijai ir pēc iespējas 
labāk jāsaglabā biznesa vide, lai 
pēc iespējas ātrāk varētu atveseļot 
ekonomiku, cilvēkiem būtu darbs, 
cilvēkiem būtu iztikas līdzekļi,” 
sacīja ministrs.

***
Valdība varētu atvēlēt 
līdz miljardam eiro,

lai mazinātu koronavīrusa Covid-19 
ietekmi uz ekonomiku, paziņoja 
premjērs Krišjānis Kariņš (Jaunā 
Vienotība). Nauda paredzēta, pie
mēram, kreditu un nodokļu brīv
dienām uzņēmējiem, kā arī sli mī
bas lapu apmaksai. Par konkrē 
tiem pasākumiem uzņēmumu at 
balstam valdība varētu lemt tuvā
kajā laikā. Lai gan pagaidām trūkst 
aplēšu par to, cik smagi Latvijas 
ekonomiku skars koronavīruss, ne 
gātīvā ietekme būšot tikai vienu 
vai divus mēnešus. Tā spriedušas 
amatpersonas sanāksmē, kuŗā 
lemts par atbalstu uzņēmējiem 
grūtajā brīdī. “Viens, divi mēneši, 

kad būs kritums, un pēc tam ir 
gaidāms atkal kāpums,” teica Ka 
riņš. Lai krizi pārvarētu un uzņē
mumi nebankrotētu, valdība ir 
gatava izmantot miljardu eiro, kas 
šobrīd iekrāts Valsts kasē.

***
ASV sākts pirmais iespējamās 

Covid-19 vakcīnas 
izmēģinājums uz cilvēkiem 

Sietlā sākts pirmais izmēģinā
jums uz cilvēkiem iespējamai vak
cīnai pret Covid-19, 16. martā pa 
ziņoja ASV veselības aizsardzības 
amatpersonas. “Izmēģinājumā uz 
aptuveni sešām nedēļām tiks ie 
saistīti 45 veselīgi pieaugušie ve 
cumā no 18 līdz 55 gadiem,” teikts 
ASV Nacionālo veselības institūtu 
(NIH) paziņojumā. “Pirmais da 
lībnieks saņēma eksperimentālo 
vakcīnu.” Tomēr iespējamajai vak
cīnai būs jāiziet vēl vairākas fazes, 
lai pierādītu, ka tā strādā un ir 
droša. ASV amatpersonas aplē su

šas, ka, ja viss notiks pēc plāna, va 
rētu paiet vēl gads līdz 18 mēneši, 
pirms vakcīna kļūs pieejama. Vak
cīna nosaukta par mRNA-1273 un 
to izstrādāja NIH zinātnieki sa 
darbībā ar biotehnoloģiju kom
paniju Moderna.

***
Arī Latvijas zinātnieki iesaistīti 

Covid-19 vakcīnas radīšanā
Latvijas Biomedicīnas pētījumu 

un studiju centra zinātnieku ko 
manda iesaistīta vakcīnas pret 
Covid-19 radīšanā, intervijā žur
nā lam IR atzina centra direktors 
Jānis Kloviņš. Viņš pastāstīja, ka 
vakcīnas radīšana ir viens no cen
tra darbības virzieniem un tajā 
piedalās Kaspara Tāra un Andra 
Zeltiņa komandas. “Sadarbo ja
mies ar Šveices uzņēmumu, kuŗš 
ierosināja, ka varētu mēģināt uz 
taisīt vakcīnas kandidātu,” stāstīja 
Kloviņš.

Nenodoties fatālismam, 
bet piebremzēt 

slimības izplatību
Žurnālā IR apskatnieks Pauls Raudseps raksta par pasaulei uz 

brūkošo koronavīrusu Covid-19 un vērtē iespējas apturēt tā uzva
ras gājienu Latvijā. Ko varam gūt no citu valstu pieredzes? Mūsu 
lasītāju ieskatam fragmenti no raksta “Vīruss negaida”.       

Šis nav brīdis padoties fatālismam. 
Sva rīgākais uzdevums gan valdībām, 

gan sabiedrībām ir piebremzēt sli-
mības izplatību, lai pēkšņi pacien-
tu pieplūdumi nerada nepanesa-
mu slodzi veselības aprūpes sistē-
mai, kuŗai tad būtu grūti tikt 
ga lā ne tikai ar Covid sasirgu ša-
jiem, bet arī ar citiem slimnie-

kiem.
Līkni ir iespējams pavērst uz leju, 

turklāt nav kā Ķīnai jāliek lietā totāli-
tārai valstij pieejamo līdzekļu arsenāls, lai 

iegrožotu slimību. Dienvidkoreja, kuŗa bija pirmā valsts ārpus 
Ķīnas ar lielu inficēto skaitu, panākusi krītošu tendenci jaunos sa -
slimšanas gadījumos. Tomēr tas prasījis stingras karantīnas noteik-
šanu vairāk nekā 9000 personām un vairāk nekā 189 000 pārbaužu 
veikšanu, lai ātri un agresīvi identificētu pēc iespējas daudz inficēto 
un nodrošinātu, lai tie neaplipina citus. Dienvidkorejā pat ieviestas 
drive-thru testēšanas stacijas, kuŗās šoferi var 10 minūšu laikā pār-
baudīties. Tas ne tikai ir ātrāk, bet arī mazina iespējas, ka viens 
inficētais pārbaudes vietā nodod slimību kādam veselam cilvēkam. 
(..) Atbildīgās iestādes Latvijā arī, šķiet, efektīvi seko šo saslimušo 
cilvēku kontaktiem un tos pārbauda. Tomēr neliek mieru doma, ka 
infekcija varētu parādīties cilvēkā nevis kā nepārprotama saslimšana 
drīz pēc atlidošanas no, teiksim, Italijas, bet gan tikai nedēļu pēc 
ierašanās Latvijā un tik maigā formā, ka inficētais neuzskata par 
nepieciešamu pārbaudīties.

Tas būs tā sauktais “vektors”, kuŗa rezultātā var sākt uzrasties sa -
slimšanas bez acīmredzamas saistības ar Covid “sarkanajām zo -
nām” un sākties vietējā transmisija. Pēc tam kontrolēt izplatību būs 
daudz grūtāk. (..)

Singapūra, kuŗu Pasaules Ekonomikas forums un citi izcēluši kā 
sevišķi veiksmīgu slimības izplatīšanās ierobežotāju, noteikusi obli-
gātu 14 dienu uzturēšanos mājās pilnīgi visiem, kuŗi atgriežas valstī 
no vīrusa smagi skartajām territorijām.

Varbūt Singapūras valdības spējas ierobežot savu pilsoņu brīvības 
ir plašākas nekā ES valstij Latvijai. Tomēr, pat ja uzskatām, ka to 
nevar obligāti pieprasīt, vai nebūtu prātīgi vismaz nodrošināt iespēju 
pilnīgi visiem, kuŗi pēdējā laikā bijuši Ziemeļitalijā vai citā poten-
ciāli bīstamā zonā, norobežoties no apkārtējiem? Vai nevajadzētu 
vienlaikus paplašināt pārbaudāmo cilvēku skaitu? (..)

Šis nav īstais brīdis knapināties uz šādu preventīvu soļu rēķina vai 
sākt spriedelēt par saujiņu izmanīgo, kuŗi varbūt šādu iespēju iz -
man totu, lai slaistītos pa mājām. Jo ilgāk varam attālināt brīdi, kad 
vīruss sāk pastāvīgi izplatīties Latvijā, un jo lēzenāks pēc tam būs 
gadījumu skaita pieaugums, jo tas valstij kopumā būs lētāk, un, pats 
svarīgākais, jo vairāk dzīvību izglābsim.”
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

Kloviņš stāstīja, ka viņu vadītais 
institūts izmantojot bioloģiskos 
objektus, piemēram, baktērijas un 
vīrusus, mēģinās uzkonstruēt  
kaut ko derīgu. “Aizņemamies no 
vīrusiem viņu dabisko eleganci, 
kas izpaužas formu vienkāršībā 
un miniatūrismā,” piebilda Klo 
viņš.

***
melnkalnes prezidents Latvijā
11. martā Valsts prezidents Egils 

Levits Rīgas pilī oficiālās vizītes 
laikā uzņēma V. E. Melnkalnes  
pre  zidentu Milo Džukanoviču  
(H. E. Mr Milo Đukanović). Šī ir 
vēstu riska tikšanās, jo Melnkalnes 
prezidents Latvijā viesojas pirmo 
reizi.

Tikšanās laikā E. Levits pateicās 
Melnkalnes prezidentam par to, 
ka Melnkalne ir viena no deviņām 
NATO paplašinātās kaujas grupas 
dalībvalstīm, jo tas vienlaikus vei
cina gan drošību Latvijā, gan uzla
bo NATO kopējās spējas. Meln
kalne kopš 2017. gada ir NATO 
dalībvalsts, un Valsts prezidents 
ļoti augsti novērtēja Melnkalnes 
ak  tīvo darbību NATO. Valsts pre
zidents uzsvē ra, ka Latvija līdz  
šim atbalstīja un turpinās atbalstīt 
Melnkalnes ie  stāšanos Eiropas Sa 
vienībā (ES). 

Melnkalnes prezidents Milo 
Džukanovičs  un pavadošā dele
gā cija oficiālās valsts vizītes ietva
ros apmeklēja Latvijas Okupācijas 
mū  zeju. Prezidentu sagaidīja 
Latvijas Okupācijas mūzeja direk
tore Sol vi ta Vība, ar mūzeja 
ekspozīciju augsto viesi 
iepazīstināja Latvijas Okupācijas 
mūzeja biedrības valdes 
priekšsēdis Valters Nollen dorfs.

***
Viļņā tiekas NAto Bukarestes 

formāta ārlietu ministri
10. martā ārlietu ministrs pie

dalījās NATO Bukarestes devīt
nie  ka (B9) ārlietu ministru sanāk
smē Viļņā, Lietuvā. Sanāksmē tika 

pārrunāta pašreizējā drošības si 
tuācija eirotatlantiskajā telpā, to 
starp mūsu reģionā, kā arī priori
tātes, gatavojoties NATO ārlietu 
ministru sanāksmei Briselē šā 
gada 2. un 3. aprīlī. Ministri ap 
sprieda NATO polītiku iepretī 
Krie vijas radītajiem draudiem, pa 
nākto progresu attiecībā uz vien
līdzīgāku aizsardzības izdevumu 
sadalījumu, cīņu pret starptautis
ko terrorismu un citus jautājumus.

***
Valsts prezidents egils Levits 
ar dzīvesbiedri Andru Leviti 

apmeklēja UNESCO Pasaules 
man tojuma sarakstam nominēto 
Grobiņas archeoloģisko ansambli. 

Skābāržu pilskalnā (attēlā) viņi 
satikās ar Grobiņas vēstures izpē
tes entuziastiem, skolas pārstāv
jiem un pašvaldību, lai apspriestos 
par UNESCO Pasaules mantoju
ma sarakstam nominēto Grobiņas 
archeoloģisko ansambli. Archeolo
ģiskie izrakumi un izveidotā tū 
risma taka piesaista gan Latvijas 
apceļotājus, gan tūristus no citām 
zemēm.

*
Valsts prezidents Egils Levits, 

apmeklējot Liepāju, viesojās Ru 
cavas tradiciju mājā “Zvanītāji” 
(attēlā) un tikās ar Nīcas un Ru  ca
vas skolēniem un apkaimes ie  dzī
votājiem, lai pārrunātu nīce nie 
kus interesējošus jautājumus.

Sarunā ar Rucavas tradicionālā 
mantojuma kopējiem Valsts pre
zidents augsti novērtēja to, ka 
Latvijā ir vietas, kuŗās tiek izkoptas 
vietējās kultūrvēsturiskās un etno
grafiskās tradicijas un nodotas zi 
nāšanas un prasmes nākamajām 
paaudzēm. “Ir svarīgi, ka kultūr
vēsturiskais mantojums ne tikai 
tiek saglabāts, bet ka tradicijas tiek 
arī “dzīvotas”, ka tās tiek nodotas 
tālāk. Sirsnīgs paldies par jūsu Ru 
cavas entuziasmu, kopjot savu 
īpašo kultūras telpu,” sacīja E. Le 
vits. Valsts prezidentu iepazīstinā 
ja ar Rucavas baltā sviesta kulšanas 
tradiciju, kas iekļauta UNESCO 
Nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā, kā arī ar tautastērpa 
īpatnībām, dziesmām un vietējām 
ieražām.

***
Lietuva svin Neatkarības 

atjaunošanas 30. gadskārtu
Lietuva 11. martā svinēja Neat

ka rības atjaunošanas dienu – 30. 
gadskārtu, kopš toreizējā Lietuvas 
Augstākā Padome jeb Atjaunotais 
Seims pieņēma aktu par valstiskās 
neatkarības atjaunošanu.

“Lietuvas Republikas Augstākā 
Padome, pauzdama tautas gribu, 

nolemj un svinīgi pasludina, ka 
tiek atjaunota 1940. gadā svešu 
spē ku apturētā Lietuvas valsts su 
verēno pilnvaru izpilde un no šā 
brīža Lietuva atkal ir neatkarīga 
valsts,” teikts aktā “Par neatkarīgas 
Lietuvas valsts atjaunošanu”.  Akts 
tika pieņemts vēlā 1990. gada       
11. marta vakarā. Par šo aktu to 
reiz balsoja 124 deputāti, bet seši 
parlamenta locekļi no balsošanas 
atturējās.

***
Saeima atbalsta novadu

 reformu 2. lasījumā
Saeima pēc piecu dienu darba, 

opozicijai un pozicijai vienojoties 
par priekšlikumu atsaukšanu sai s
tībā ar Covid-19 izsludinātās ār 
kār tējās situācijas dēļ, otrajā lasī
jumā atbalstīja novadu reformu, 
saskaņā ar kuŗu nākotnē Latvijā 
būs 40 pašvaldības – piecas lielās 
pilsētas un 35 novadi. Par novadu  
reformu nobalsoja 52 deputāti, 
pret – 12. Priekšlikumus treša  
jam lasījumam varēs iesniegt līdz 
27. martam.

***
Nemiro anulēta pielaide 

valsts noslēpumam
Ekonomikas ministram Ralfam 

Nemiro (KPV LV) ir anulēta pie
lai de valsts noslēpumam, 13. mar
tā  medijiem paziņoja premjers 
Kriš jānis Kariņš (JV).

ralfs Nemiro

Premjeru par to informējis 
Satversmes aizsardzības birojs, zi 
ņoja Latvijas Televīzija. Kariņš ai 
cinājis KPV LV izvirzīt jaunu 
kandidātu ministra amatam. 
Prem jērs atzina, ka viņam nav 
zināmi iemesli, kāpēc Nemiro 
anulēta pielaide valsts noslē pu
mam, un premjēram šī ziņa bijusi 
negaidīta.

***
KPV LV ekonomikas ministra 

amatam virza Vitenbergu
Satversmes aizsardzības birojs 

(SAB) ir lēmis anulēt pašreizējam 
ekonomikas ministram Ralfam 
Nemiro (KPV LV) pielaidi dar
bam ar valsts noslēpumu, līdz ar 
to Ministru prezidents Krišjānis  
Kariņš bija  aicinājis KPV LV iz 
virzīt jaunu ministra amata kan
didātu.

Jānis Vitenbergs

Partijas KPV LV pārstāvji 16. 
mar tā ekonomikas ministra ama
tam nolēma virzīt Saeimas Taut
saimniecības, agrārās, vides un re  
ģionālās polītikas komisijas priekš
sēža Jāņa Vitenberga (KPV LV) 
kandidātūru. Paredzēts, ka Ne 
miro, atgriežoties Saeimas depu
tāta amatā, ieņems Tautsaim nie
cības komisijas priekšsēža amatu 

Vitenberga vietā, norādīja KPV 
LV frakcijas priekšsēdis Atis Za 
katistovs. 

***
uzrādīta apsūdzība 
Kristīnei misānei

Latvijas prokurātūra ir uzrādī
jusi apsūdzību Kristīnei Misānei, 
kuŗa tiek turēta apcietinājumā Iļ 
ģuciema sieviešu cietumā. Proku
rātūras preses sekretāre Laura Ma 
jevska aģentūrai LETA aplie cināja, 
ka Misānei ir uzrādīta apsūdzība 
pēc trīs Krimināllikuma pantiem, 
proti, nolēmuma par aizgādības, 
aprūpes un saskarsmes tiesībām 
ar bērnu nepildīšanu, dokumenta 
viltošanu un izmantošanu un ne 
likumīgām darbībām ar finanču 
instrumentiem un maksāšanas 
līdzekļiem.

***
rīgas domes vēlēšanas  varētu 

notikt 6. jūnijā
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas 

varētu tikt pārceltas uz 6. jūniju, 
liecina aģentūras LETA rīcībā 
esošā informācija. Līdz šim tika 
paredzēts, ka vēlēšanas notiks 25. 
aprīlī, taču koronavīrusa izraisī 
tās slimības Covid-19 izplatības 
dēļ ieviestās ārkārtējās situācijas 
dēļ vēlēšanas plānots pārcelt. Ja 
ārkārtas vēlēšanu norisi pārcels uz 
6. jūniju, tiks mainīts arī kandidā
tu sarakstu iesniegšanas periods, 
tam sākoties 1. maijā un noslē
dzoties 7. maijā.

***
 Latviešu kultūras dienas 

(Archlatviešu) vidusskolā, 
Baškorstānā 

Arī šogad ar Valsts Kultūrka pi
tāla fonda radošo stipendiju at 
balstu Latviešu kultūras dienās 
piedalījās Daugavpils novada Kul
tūras centra “Vārpa” folkloras ko 
pas “Dyrbyni” dalībnieces – Anna 
Briška, Vita Briška un Velga Ak 
mene. Skolotāja Anna Baškor
stānu apmeklē jau ceturto gadu. 
2017. un 2018. gadā viņa strādāja 
ar bērniem latviešu lingvistiskajā 
nometnē ”Avots” Bakaldīnā un 
Maksima Gorkija ciemā. 

Parallēli dziesmām, dejām un 
rotaļām, kuŗas ik dienu pieskan
dina Archlatviešu vidusskolas gai
teni, folkloras kopas dalībnieces 
kopā ar ansambli “Atbalss” un 1., 
2., 3. klašu skolēniem veidoja kul
tūras dienu un pavasaŗa saulstāv ju 
koncertu, kuŗā piedalījās arī ma 
riešu folkloras kopa Онгырйук 
(“Zvana skanējums”) no Blagoveš
čenskas.

***
ingridai Vīksnai – 100

10. martā dzejniece, rakstniece, 
redaktore, tulkotāja Ingrida Vīk
sna svinētu 100 gadus. Vedinot uz 
dzejnieces jubileju, pēdējā laikā 
publicēti Ingridas dzejoļi, atce
roties, cik daudzveidīga un arvien 
jaunām domām pilna ir viņas 
dzeja, tāpat kā bija viņas dzīve.

Ingridu sabiedrība cienīja, mīlē
ja, apbrīnoja, pat dievināja, viņas 
vārdus uzklausīja ar sajūsmu. Vi 
ņai arī bija apbrīnojama spēja aiz
raut citus līdzi. Ja kādā sarīkojumā 
piedalījās Ingrida, tad bija skaidri 
zināms, ka tas būs labi apmeklēts. 
Cilvēki nāca viņu satikt, viņā klau
sīties.

***
top sanskritaangļulatviešu 

tiešsaistes vārdnīca
Latvijā ir gana populāras dažā

das no Indijas kultūras nākušas 
prakses, taču lielākoties tās pie 
mums atceļojušas pastarpinātā vei
 dā kā komercprodukts, tāpēc ar 
pirmavotu tām ir ļoti attālināta 
saistība. Lai dotu iespēju dziļāk 
saprast indiskās zinātnes, šobrīd 
starptautiska pētnieku grupa strā
dā pie grandioza un unikāla pro
jekta. Tā ir pirmā sanskritaangļu
latviešu tiešsaistes vārdnīca, kas 
skaidros triju jomu – jogas, ājur
vēdas un Indijas mūzikas – termi
nus, vēsta Latvijas Radio.

Projekts top, Latvijas Univer si
tātei sadarbojoties ar privātajām 
institūcijām un ārzemju partne
riem. Projektu testa režīmā atklās 
šīs vasaras nogalē, un sākotnēji 
tajā būs iekļauti aptuveni tūkstoš 
terminu skaidrojumu. Pēc tam 
vārdnīca tiks papildināta un piln
veidota.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

SPĀNiJA. 11. martā Madridē, Retiro parkā, tika atzīmēta Eiropas 
Terrorisma upuru piemiņas diena. Piemiņas pasākumu apmeklēja 
Spānijas valdības pārstāvji, Madrides pilsētas domes pārstāvji, Spānijas 
sabiedrības pārstāvji, Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki un diplo
māti, starp tiem arī Latvijas Republikas vēstniece Spānijas Karalistē Ar 
gita Daudze. Piemiņas dienas pasākumu organizē Terrorisma upuru 
asociācija. Terrorisma upuru piemiņas diena iedibināta, lai katru gadu 
atcerētos 2004. gada 11. martā Madridē notikušajos sprādzienos bojā 
gājušos 193 dažādu valstu pilsoņus un vēl tūkstošus ievainoto. Kopš 
2005. gada katru gadu Eiropas Savienība šajā datumā piemin terro
risma upurus. 

Ārlietu ministru sanāksme Viļ ņā. 
Priekšplānā edgars rinkē vičs
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FRANKS 
GORDONS

KĀRLIS 
STREIPS

Jekaterinburga (no 1924. līdz 
1991. gadam – Sverdlovska) ir 
Krievijas ceturtā lielākā pilsēta – 
aiz Maskavas, Pēterburgas un 
Novosibirskas. Tajā mīt pusotra 
miljona iedzīvotāju, kopā ar pie
pilsētām – 2,2 miljoni. Faktiski   
tā ir Urālu mētropole, un prof. 
Konstantins Kiseļevs, kuŗš pil sē
tas domē pārstāv liberālo parti 
ju “Jabloko”, vada aktīvistu gru
pu, kas vēlas izveidot patstāvīgu 
“Urālu republiku” zem baltzaķa 
karoga. Viņš, kā redzēsim, nav 
vienīgais drosminieks šajā pil
sētā.

JekaterinburgaSverdlovska ir 
cieši saistīta ar Krievijas pirmā 
prezidenta Borisa Jeļcina dzīvi 
un darbību: te viņš dzima, uzau
ga un sāka savu karjēru kā PSKP 

Kāda varoņpilsēta Krievijā
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Sverdlovskas apgabala komitejas 
pirmais sekretārs. 2015. gadā šajā 
pilsētā tika atklāts “Jeļcina centrs” – 
ēku komplekss ar mūzeju, biblio
tēku, konferenču un izstā žu tel
pām. Paradokss: šis centrs tika 
iekārtots sakarā ar likumu, kas 
paredz šādus centrus katram 
pre zidentam, kad viņš nav vairs 
šajā amatā. Vladimirs Putins šai 
ziņā sekoja ASV piemēram, kur 
darbojas Kenedija centrs, Rei ga
na centrs un citi. Putins gribēja 
tādā pašā veidā “atstāt sevi 
mūžībai”.

Un “Jeļcina centrs” kļuva par 
pulcēšanās vietu visiem, kuŗi 
vēlas, lai Krievija  kļūtu par tie 
sisku valsti, kuŗi ir nemierā ar 
autoritāro Putina režīmu. Vēs tu
res ironija...

Svarīgs posms Jekaterinburgas 
vēsturē ir 2015. – 2018. gadi, kad 
pilsētas “galva” (mērs) un pilsētas 
domes priekšsēdis bija Jevgeņijs 
Roizmans, kuŗš sekmīgi realizēja 
plānu “Pilsēta bez narkotikām”. 
Pats būdams rakstnieks un māk  
s linieks, Roizmans rūpējās par 
mūzejiem, galerijām, laikmetīgās 
mūzikas koncertiem, un viņa 
ierosmē Jekaterinburga kā kul
tūras centrs daudzējādā ziņā pār
spēja pat Maskavu.

Viņa darbības iespaidā auga 
pilsoņu, īpaši jaunatnes, sabied
riskā aktīvitāte, un 2019. gada 
maijā vētraini iedzīvotāju pro
testi panāca, ka tika izjaukts no 
doms pilsētas centrā, kur atro 
das iemīļots parks, uzbūvēt va  re
nu Svētās Jekaterinas katedrāli, 

izpostot “zaļo zonu” industriā
lizētajā lielpilsētā. Nācās vien 
pārnest katedrāles būvi uz citu 
vietu.

Jau pieminētais prof. Kiseļevs 
bija pat uzdrošinājies piedāvāt 
saviem studentiem diskusiju     
par temu “Eiromaidans Urālos – 
mīts vai reālitāte?”.

Bet šā gada 5. martā – Staļina 
nāves 67. gadskārtā – jekaterin
burgieši pārsteidza visus, sarīko
jot varenu “svētku salūtu” – ugu
ņošanu, ar prieku un gavilēm 
svinot to dienu, kad “tēvs un 
skolotājs, vadonis un ģenerāl is
simuss” “nolika karoti”. Raid sta
ci jas Eho Moskvi galvenais redak
tors Aleksejs Venediktovs prie
cīgi konstatēja: Jekaterinburga ir 
pirmā Krievijas pilsēta, kas uz 

drošinājusies svinēt Staļina nāvi.
Un ko šai sakarā teica pats 

Sverdlovskas apgabala gubernā
tors Jevgeņijs Kuibiševs, kuŗš 
ietilpst valdošās (!) partijas “Vie
notā Krievija” augstākajā pado
mē? Te bija vārdi: “Atcerieties, ka 
pilsētnieki pie ieejas Jekaterin
burgā uzslēja plāksni ar uzrakstu 
“Drošsirdīgo pilsēta”? Un viņi 
nepievīla. Es cienu un atbalstu 
tos, kas nebaidās atklāti paust 
savu viedokli.”

Drīz pēc “svētās uzvaras Lie 
lajā Tēvijas kaŗā” vairākas pil sē
tas ieguva “varoņpilsētas” no 
sau kumu.

Šķiet, ka citā griezumā, citos 
apstākļos Jekaterinburga pelnī
jusi “varoņpilsētas” nosaukumu. 
Pirmā tāda mūsdienu Krievijā.

Otrdien, 17. martā, Latvija aiz
slēdza durvis. Iepriekšējā sest
dienā, reaģējot uz koronavīrusa 
izplešanos pasaulē, Ministru ka 
binets nolēma pārtraukt visus 
starptautiskos pasažieru pārva
dājumus lidostās, dzelzceļa sta ci
jās un ostās. Jau pirms tam val
dība bija izsludinājusi ārkārtas 
situāciju, kuŗas ietvaros slēgtas 
visas skolas un augstskolas, aiz
liegti pasākumi ar vairāk nekā 
1000 cilvēkiem (jaunajā rīkoju
mā par transporta pārtraukša  
nu aizliegti visi publiskie pasā
kumi, bet neorganizētas pulcē
šanās at  ļautas ne vairāk kā 50 
cilvēkiem vienuviet). Transporta 
aizliegums nenozīmē atjaunotu 
ro  bežkontroli ar Lietuvu un Igau
niju, un transporta pārvadāju    
mi netiek pārtraukti. Jau svētdien 
no rīta, kad rakstīju šo komen
tāru, Rīgas starptautiskās lidos
tas mājaslapā bija šāds teksts: 
“Pēc ierobežojumu spēkā stāša
nās lidosta strādās ierobežotā ap 
jomā, apkalpojot kravas reisus 
un pasažieru reisus, kas tiks at 
ļauti ar īpašu satiksmes ministra 
atļauju.” Būs jāpaiet kādam brī
dim, iekams būs skaidrs, kas no 
tiks, piemēram, ar Latvijas valsts
piederīgajiem, kuŗi patlaban at 
rodas ārzemēs. Ministru kabine
ta rīkojumā ir paredzēts “atļaut 
Latvijas Republikas valstspiede
rīgajiem un ārzemniekiem, kuŗu 
pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas 
Republika, atgriezties Latvijas 
Republikā caur šā rīkojuma 4.17. 
apakšpunktā minētajām robež
šķēr sošanas vietām.” Par to, kā 
tas tiek organizēts, cilvēki aicinā
ti sekot informācijai tīmeklī un 
masu plašsaziņas līdzekļos.

Svētdienas rītā infekciju skaits 
mūsu valstī bija pieaudzis līdz  
30. Teikšu pavisam godīgi, pats 
nekādu paniku nejūtu. Līdz šim 
koronavīruss mani ir ietekmējis 
netieši. Patlaban cenšos pārdot 
dzīvokli, kuŗā dzīvoju, jo ir mai
nījusies finanču situācija. Pagā

Dzīve ārkārtas situācijā
jušajā nedēļā bija iespējams pir
cējs, kuŗš teju, teju bija gatavs 
parakstīt līgumu, taču – piekt
die nā piezvanīja mākleris, lai pa 
teiktu, ka cilvēks ir sācis šau bī
ties. Iemesls pagalam sapro tams – 
potenciālais pircējs ir pi  lots Lat
vijas aviokompānijā airBaltic,   
un nav šaubu, ka tieši avioin  
du strija ir to tautsaimniecības   
se  ktoru starpā, kuŗu šis vīruss 
skar vissmagāk. Jau kādu laiku 
airBaltic nācies atteikties no rei
siem uz un no Italijas, Izraēlas un 
citām smagāk skartām vietām, 
nu acīmredzot aviokompānijas 
darbs lielākoties apstāsies pavi
sam. Ceru, ka tas laika gaitā at 
risināsies un pircējs tomēr būs 
gatavs iegādāties dzīvokli. 

Galvenais, manuprāt, ir tas, ka 
Latvijas valdība ir nodrošinājusi 
virsvadību attiecībā uz korona
vīrusu. Cilvēki, kuŗiem ir aizdo
mas par infekciju, tiek pārbau 
dīti Slimību profilakses un kon
troles centrā, ja izrādās, ka vīruss 
ir saķerts, notiek cilvēka izolācija 
un nepieciešamības gadījumā arī 
aprūpe. Šajā ziņā situācija mūsu 
valstī krasi atšķiras no Amerikas, 
kur valdības reakcija uz krizi ir 
bijusi labākajā gadījumā chao
tiska, lai neteiktu vairāk. Taču arī 
Latvijā vīruss nozīmē, ka cilvē
kiem ir visai krasi jāpārkārto 
sava personīgā un darba dzīve. 
Tā, piemēram, Latvijas univer si
tātē, kur daudzu gadu gaŗumā 
esmu lasījis lekcijas žurnālistikā, 
pagājušajā nedēļā sāka apspriest, 
kā lekcijas, seminārus u.tml. 
veikt elektroniskajā vidē. Uz ma  ni 
personīgi tas neattiecas, jo man 
lekcijas šajā semestrī jau ir bei
gušās. Labi vien ir, jo epasta 
sarakstē kollēgas no Sociālo zi 
nātņu fakultātes raksta par dažā
dām technoloģijām un program
mām, kuŗas man ir pavisam 
tumša bilde. Bet ko iesākt pa  mat
skolām un vidusskolām, kuŗās 
diez vai ir pati modernākā video 
un cita veida technika? 

Vēl kāds interesants fakts – mi 
nētais nekustamā īpašuma māk
leris, kuŗš palīdz pārdot manu 
dzīvokli, ir arī aktieris Dailes 
teātrī. Tāpat kā teātri daudzviet 
pasaulē, arī Dailes teātris uz pa 
redzamo nākotni ir slēgts. Ki  no
teātris Forum Cinemas patlaban 
ir nolēmis turpināt darbu, uz 
katru seansu pārdodot ierobe
žotu skaitu biļešu, lai skatītāji 
varētu sēdēt pietiekami tālu cits 
no cita. Kā jau minēju, patlaban 
Latvijā ir 30 inficēto. Italijā, kur 
tādu ir daudz, daudz vairāk, likts 
slēgt visus veikalus un pakalpo
jumu sniedzējus, izņemot aptie
kas un pārtikas preču veikalus. 
Jācer, ka tik tālu mums Latvijā 
nebūs jānonāk, jo ne jau visi 
ezņēmēji var samaksāt saviem 
darbiniekiem arī dīkstāves laikā, 
maziem veikaliņiem tas nepa
visam nav iespējams.

Vīrusam arī ir ietekme polī
tikā. Saeima ir nolēmusi pār
traukt darbu līdz 16. aprīlim, jo 
mūsu likumdevējā ir simts de 
putātu, un tas ir vairāk par Mi 
nistru kabineta noteikto 50 cil
vēku ierobežojumu. Vēl pirms 
krizes izsludināšanas, pagājušajā 
piektdienā, deputāti paguva ot 
rajā lasījumā apstiprināt admi
nistrātīvi territoriālās reformas, 
par kuŗām rakstīju pagājušajā 
nedēļā. Galvenais tur bija opo
zīcijas lēmums tomēr atteikties 
no daudzajiem piedāvātajiem 
gro zījumiem, kuŗu centrālais no 
lūks bija mainīt Vides aizsar dzī
bas un reģionālās attīstības mi 
nistrijas plānu par novadu vei
došanu, tā vietā piedāvājot citu. 
Tas nozīmē, ka visticamāk mi 
nētās pārmaiņas tiks piedāvātas 
trešajā un galīgajā lasījumā, un 
vismaz mēnesi gaŗā pauze ļaus 
deputātiem par tām padomāt 
itin intensīvi. 

Reformas nudien ir vajadzīgas. 
Novadu patlaban mūsu valstī 
vienkārši ir par daudz. Cits jau
tājums ir Rīgas domes ārkārtas 

vēlēšanas, kuras bija paredzētas 
25. aprīlī. Interesantā kārtā, par
tija Attīstībai/Par devās uz tiesu 
ar lūgumu tās atlikt, un tiesa ap 
stiprināja, ka vēlēšanas būtu jā 
rīko 2. maijā. Patiesībā tas ir lē 
mums, kas jāpieņem valdībai, 
Saeimai un Centrālajai vēlēšanu 
komisijai, kuŗas visas ir teikušas, 
ka par to tās spriedīs atsevišķi   
un pēc kāda laika. Vēlēšanu ko 
misijas mājaslapā rakstīts: “Vides 
aizsardzības un reģionālās attī  
s tības ministrijai līdz 17. martam 
jāiesniedz izskatīšanai valdībā 
likumprojekts, mainot vēlēšanu 
norises datumu. Pēc tam likum
projekts būs jāapstiprina arī Sa 
eimai.” Saeima, kā minēju, ple
nār sēdes tagad ir pārtraukusi 
līdz 16. aprīlim. Te jāņem vērā 
divas lietas. Pirmkārt, kamēr nav 
ievēlēta jaunā dome, Rīgas paš
valdību pārvalda trīs iecelti ad 
ministratori no valdības mini
strijām. Cita starpā, joprojām 
nav apstiprināts Rīgas šīgada 
budžets. Neauglīgie strīdi par to 
bija viens no iemesliem, kāpēc 
Saeima nolēma Rīgas domi at 
laist, bet rodas jautājums, vai 
technokratu apstiprinātu bu  dže
tu pilsētas iedzīvotāji uzskatītu 
par pieņemamu? Otrkārt, pilsēta 
jau tagad ir izrotāta ar neskai
tāmiem polītisko partiju tran

sparentiem un cita veida rek lā
mām. Visas partijas bija rēķi nā
jušās ar kampaņu viena mēneša 
gaŗumā, bet nu acīmredzot būs 
labu laiciņu jāpagaida. Pagājušajā 
nedēļā kādā komentārā par to 
lasīju domu, ka tas ir tas pats,   
kas cilvēkam, kuŗš piedalās simt 
metru skrējienā, īsi pirms finiša 
tiek pateikts, ka būs jāskrien 
maratons. Tieši tā!

Vīrusam pasaulē ir bijis viens 
nosacīti pozitīvs efekts. Tajos pa 
saules reģionos, kuŗos situācija ir 
vissmagākā, ievērojami ir sama
zinājies gaisa piesārņojuma līme
nis. Italija kopumā ir zaļa valsts, 
tā energoresursus gandrīz pilnī
bā nodro šina no dabas gāzes un 
atjaunojamiem resursiem, taču 
tas ir rādītājs par to, cik ļoti vides 
aiz sardzība var mainīties, cilvē
kiem mainot ieradumus. Pro tams, 
it a liešiem, kuŗi patlaban būtībā 
dzīvo savās četrās sienās, tas ir   
vājš mierinājums. Taču ar laiku 
pāries arī šī krize. Varam atce rē ties 
histerisko paniku, kāda savulaik 
bija par putnu gripu, cūku mēri, 
Ebolas vīrusu un citām īstām vai 
iespējamām epi dē mi jām. Nevienā 
gadījumā ne  izrā dījās pasaules   
gals esam, un šo  reiz arī tā nebūs. 
Un tāpēc kārtīgi mazgāsim rokas, 
patlaban nece ļosim un ticēsim,   
ka galu galā būs labi.
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Pieminot visus tos, kuŗi ar Lat-
viju sirdī bija spiesti doties ceļā uz 
Sibiriju un tālu pāri jūrām. Pie mi-
not kritušos kaŗavīrus, kuŗi tika ie -
saukti okupētājvalstu armijās, un 
visus tos, kuŗi turpināja un turpina 
cīņu par Latvijas neatkarību.

Martā Latvijas vēsturē ir no  zī
mīgi datumi, kuŗos nākas domāt 
par vēstures gaitu un tās ietekmi 
uz Latviju. Un par tautas sāpju un 
ciešanu ceļiem. Un par sapni par 
brīvu Latviju. 

Viens no šiem datumiem ir 
1949. gada 25. marts. Ik gadu       
25. martā pieminam PSRS okupā
cijas varas uz Sibiriju aizvestos tau
tiešus, jo padomju okupācijas vara 
otrajā Latvijas iedzīvotāju masu 
deportācijā uz specno me ti nāju 
ma vietām Sibirijā vardarbīgi iz 
veda aptuveni 42 tūkstošus cil vē
ku, tajā skaitā 10 tūkstošus bēr nu.

 Otrs piemiņas datums ir 1944. 
gada 17. marts, kad tika sastādīts 
Latvijas Centrālās Padomes Me 
morands, kuŗā aktīvie Latvijas  
po  lītiskie un kultūras darbinieki 
de klarēja nepieciešamību iespē
jami ātri atjaunot Latvijas faktisko 
suverēnitāti un izveidot Latvijas 
valdību, un tas tika izdarīts vēl   
na  cistu okupācijas laikā. Tādējā   
di ti  ka nodrošināta arī izteikta 
valstsgriba un kontinuitāte pro
cesā, vēlmē pēc brīvas Latvijas. 
Sapnis par brīvu Latviju pastāvēja 
vienmēr, Latvija pastāvēja cilvēku 
prātos un sirdīs, un tas tika izteikts 
arī šajā dokumentā. 

Trešais piemiņas datums ir 
16. marts. Divu okupācijas varu 
asi ņaino cīņu dēļ daļu Latvijas jau
niešu iesauca latviešu leģionā, lai 

SILVIJA KAUGERE,
Daugavas Vanagu Centrālās valdes 
prezidija sekretāre

marts Latvijas vēsturē 
un sapnis par brīvu Latviju

segtu nacistu armijas spēku atkāp
šanos, bet no iesaukto puses tā bija 
cīņa par savu zemi, par Latviju, jo 
1940. gada okupācijas laiks ar tā 
vardarbību vēl bija dzīvā tautas 
atmiņā. Vēl joprojām 16. marts ir 
diena, kad pieminam vācu okupā
cijas varas prettiesiski latviešu le 
ģionā iesaukto kaŗavīru likteņus, 
to jauniešu dzīves, kuŗas lauza tieši 
nacistiskās Vācijas okupācijas va 
ra. Visi šie datumi savā ziņā ir 
saistīti, galvenokārt ar to, ka izves
tie, pakļautie, okupācijas armijās 
iesauktie sirdī arvien turēja dārgu 
Latvijas vārdu. 

Saeimas 1998. gada 29. oktobŗa 
“Deklarācijā par latviešu leģio nā
riem Otrajā pasaules kaŗā” ir dots 
arī juridiskais vērtējums vēstures 
procesam, kuŗā ir cietusi mūsu 
tauta. Saeimas deklarācijā ir rak
stīts: “Okupācijas režīmi pieļāva 
daudzkārtējus starptautisko tiesību 

normu un cilvēktiesību pārkā pu-
mus un pat kaŗa noziegumus pret 
Latvijas tautu. Abas okupācijas va -
ras pārkāpa 1907. gada IV Hāgas 
konvenciju par sauszemes kaŗa li -
kumiem un paražām, kas aizliedz 
valsts iedzīvotāju mobilizāciju oku-
pētājvalsts armijā vai iesaistīšanu 
pusmilitāros darbos (konvencijas 
52. pants). Abas okupācijas varas 
ie  sauca okupētās Latvijas pilsoņus 
savos bruņotajos spēkos un iesai s-
tīja dažādos pusmilitārajos formē-
jumos. Par izvairīšanos draudēja 
ieslodzīšana koncentrācijas nomet-
nēs vai nāvessods. Rezultātā Latvi-
jas pilsoņiem nācās Otrā pasaules 
kaŗa laikā karot citam pret citu.”

Vērtējot latviešu leģiona traģis
ko likteni, jāpiemin, ka, pateicoties 
latviešu leģionam, kuŗa spēki aiz
kavēja no jauna uzbrūkošās PSRS 
armijas daļas, daudzi Latvijas ie 
dzīvotāji paspēja evakuēties uz 

Rietumiem un pēc tam dzīvot brī
vā sabiedrībā, nevis padomju oku
pācijas apspiesti. Otrā pasaules 
kaŗa notikumu virpulī dzima arī 
Daugavas Vanagu organizācija, jo 
jauniešu, kuŗi nokļuva latviešu 
leģionā, salauztās dzīves un likteņi, 
kā arī turpināmā cīņa par brīvu 
Latviju bija lielu rūpju vērts. 

Tautai starp divām totālitārām 
lielvarām esot, nācās būt abās 
frontes pusēs nevis pēc savas gri
bas, bet pēc lielvaru vēlmes pār
dalīt ietekmes sfēras un mainīt 
valstu robežas. Latvija kā valsts 
bija pakļauta vēstures notikumu 
gaitai, okupācijas varas mainījās 
un pastrādāja noziegumus, atstā
jot aiz sevis neizdzēšamas rētas 
tautas genofondā, burtiski izraujot 
no tā neskaitāmus labākos, spē jī
gākos, darbīgākos, veselas ģime
nes, jauniešus, bērnus. 

Arvien nav sadzijušas rētas, ko 
tautas atmiņā cirtuši izsūtījuma 
gadi Sibirijā, kur bija spiesti doties 
tūkstošiem cilvēku no Latvijas. 
Rētas, ko tautas pastāvēšanā radīja 
kaŗš un okupācijas varas. Jaunieši, 
vairumā vien 18 – 23 gadus veci, 
tika iesaukti latviešu leģionā, šajā 
karā tūkstošiem jauniešu zaudēja 
dzīvību, bet dzīvi palikušie – dzim 
teni un daudzi arī savus tuvākos. 

Viņiem nācās cīnīties svešos 
formastērpos, zem svešiem karo
giem, tomēr Latvija sirdī tika pa 
turēta. Domājot par to, kā kaŗa 
gūstekņu nometnē Zēdelgemā iz 
veidojās Daugavas Vanagu orga
nizācija, sākotnēji kā palīdzības 
organizācija kaŗavīriem un viņu 
ģimenēm un ar domu par tomēr 
kādreiz brīvu Latviju, nāk prātā 
Zentas Mauriņas vārdi: “Bads pēc 

maizes ir liels, bet briesmīgāks ir 
bads pēc dzimtenes.” 

Visus pēckaŗa gadus Daugavas 
Vanagu darbs visās zemēs, kur 
mita un kur joprojām mīt latvieši, 
ticis Latvijas atjaunotnei. 

Vēstures gaitā un tautas ceļā tajā, 
šajā vēstures straumē ikviens var 
dot savu pienesumu, un Daugavas 
Vanagi nu jau gandrīz 75 gadus 
darbojušies, lai tautas ceļš vestu uz 
brīvu Latviju, uz stipru Latviju. 

Valsts, tāpat kā koks, spēku gūst 
tautā, veldzē, ko dod gan vēsturiskā 
atmiņa, gan labā, gan sliktā, 
izsijājot graudus no pelavām un 
virzoties tālāk, veidojot stumbru, 
zarus un lapotni. Sava zeme ir tā 
vieta, kur saknes arvien ir un pa 
liek, garīgās un materiālās, saknes 
ir vēsture un identitāte, tās dod 
iespēju valstij augt un pastāvēt arī 
grūtos laikos, kaŗa gados, oku pā
cijas laikā un nezaudēt spēju ar 
vien dzīt atvases turēties pretī 
vētrām.

Zari kā cilvēku likteņi sazarojas 
lapotnē, tie tālu redzami un veido 
patvērumu gan saules pilnās, gan 
lietus dienās. 

Šajās marta dienās vairāk nekā 
citkārt domāsim par to, lai mūsu 
tautai nekad nebūtu atkal jāpie
dzīvo tas bads un tās slāpes, kad uz 
pasaules nav savas zemes, kuŗa ir 
brīva un kuŗā arvien skan latviešu 
valoda. 

Sūrā pieredzē un atmiņās bal
stīta ir rīcība, darbi, ko veic Dau
gavas Vanagu organizācija. Ir vērts 
pieminēt, ka Daugavas Vanagu 
saimē bijis Andrejs Eglītis, Uldis 
Ģērmanis, Vilis Plūdonis, Zenta 
Mauriņa un daudzi, daudzi citi. 

Lestenes baznīca un Brāļu kapi

Gleznotājas Džemmas Skulmes 
aiziešana mums visiem bija liels 
pārsteigums, lai gan mēs visi zi 
nām, ka šajā pasaulē neviens ne 
paliek uz mūžīgiem laikiem. Un 
tomēr mēs gribējām ticēt, ka var
būt var notikt brīnums un uz 
māk  slinieci, tautas iecienītu, ra   
do šu un polītisku personību, ne 
attie cas dabas noteiktie vispārīgie 
likumi. Mūsu cerības neattaisno
jās – izrādās, arī viņa ir mirstīga:  
9. no  vembrī 94 gadu vecumā vi 
ņai sā  kās lielā dusa. Vēl vairāk, arī 
viņu, mūžībā esošu, piemeklē tās 
pašas sadzīviski trulās lietas kā 
jebkuru citu mirstīgo – kā uzzi
nājām pirms krietna laika, viņas 
dzimtas māju Mežaparkā, Stok
hol mas ielā, ko 1964. gadā uzcēla 
viņas tēvs Otto Skulme, pēcnācēji 
vēlas pārdot, nevarēdami acīmre
dzot to uzturēt.

Tomēr ne jau par to būs runa, 
bet gan par izstādi, kuŗu māksli
niece bija iecerējusi vēl 2018. ga 
dā. Diemžēl liktenis bija lēmis, ka 
to gleznotāja nepiedzīvoja, toties 
kuratore mākslas zinātniece Inga 
Šteimane vienlaikus sarīkojusi di 
vas izstādes – Mākslas stacijā “Du 
bulti” ar nosaukumu “Džem ma 
Skulme. Saruna ar laiku” un Lat
vijas Nacionālā mākslas mū  ze ja   
4. stāvā un Kupola zālē – “Džem  ma 
Skulme. Viņas glezniecība”. Ie 

Būt sajūgtai ar laiku
spaidus no pēdējās gribas pavēstīt 
šajā izstādes apskatā.

Mākslinieces gleznas Nacionā
lajā mākslas mūzejā ir atlasītas 
retrospektīvi – no vecākās kom
pozicijas 1961. gadā līdz pagāju
šajā gadā pāris tapušajiem liel for
māta darbiem. Jāteic, ka ir bi  jusi 
drosme eksponēt piemiņas izstā
dē (par tādu gan tā netiek dēvēta) 
1961. gadā reālizēto “Fabrikas ēd 
nīcu” ar akcentēto padomju laiku 
dzīves ainu. Kopš viņa ar izcilību 
beigusi Latvijas Mākslas akadē mi
ju,  ir jau pagājuši divpadsmit gadi, 
taču šī perioda veikums gleznie
cībā paliek aiz izstādes loka, un 
kad, kā uzskata Inga Šteimane, 
gal venokārt strādāts pie illustrā
cijām. Iepriekšminētais “sistēmis
kais darbs”, kā šo izteikti padomju 
okupācijas ideoloģijai tuvo kom
poziciju dēvē izstādes kuratore, it 
kā paliek ārpus turpmākās daiļ
rades virzības, taču te der atcerē
ties Džemmas Skulmes teikto mo 
numentālajā Laimas Slavas sa  stā
dītajā 2015. gada izdevumā, uz 
sverot, ka šajā gleznā viņai būtis
kais bijis nevis sižets, polītiskais 
uzstādījums, bet gan kobaltzaļais: 
“Tas man sagādāja prieku”, jo ag 
rāk šo krāsu neviens nebija lieto 
jis. Tādējādi saistībā ar minēto 
gleznu pirmo reizi parādās māk
sli niecei svarīgais – kā daudziem 

gleznotājiem – sižets, mākslas 
dar bā iekodētais vēstījums, zem
teksti utt. nav tik būtiski, cik krāsu 
un tonālais izmantojums, faktū
ras, otas vilcienu atstātās pēdas, 
mazzināmu pigmentu izmanto
jums, eksperimenti ar dažādiem 
materiāliem, ar formām, citu au 
toru atklātie atradumi, dažādu 
stilu un virzienu piedāvātās ie 
spējas, un tas viss kopā kļūst par 
radītā mākslas darba satura iz 
teicēju. 

Ar šo izstādi atklājas, cik ār  kār
tīgi monolīta ir Džemmas Skul
mes daiļrade. Kā atzīstas glezno
tāja, līdz ar meitas Martas pie
dzim šanu 1962. gadā sadzīvis ku
mam mākslinieces ieskatā vairs 

nebija nekādas nozīmes, tas viņu 
neinteresēja, bija jāmeklē būtis
kais: “Man vajag ar sirdi, ar prieku 
darīt.” Tad atklātībā parādījās tau
tumeitas ar spēcīgām kājām, kup
lām miesās, kas vizuāli atklāja tēlu 
vitālitāti. Tā radās akvareļi un vē 
lāk arīdzan eļļas gleznojumi ar 
spēcīgām tautumeitām, kariatīdes, 
tādi slaveni darbi kā “Durvis” 
(1976), “Dialogs” (1974) – dialogs 
ar lepnajām kurzemniecēm un 
Velaskesa infantēm, kompozici 
jas ar kollāžām, kas bieži saucas 
“Putnabiedēkļi” (1982). Nepār
trauk ti variējot un meklējot pre
cīzāku izteiksmes veidu, māk sli
niece nonāca pie vēstures un ta 
gadnes saplūšanas. 

Var Džemmai Skulmei pār 
mest darbus, kuŗos tautumeitas 
biedrojas ar sarkanajiem latviešu 
strēlniekiem, taču sižets viņai nav 
būtisks, cik nepasacītais, nojau
šamais. Gan šajās gleznās, gan ci 
tās māksliniece uzsver nacionālo 
sākotni: viņa akcentē, ka tās ir lat
vietes, veidotas spēcīgiem ener ģis 
kiem otas vēzieniem, kas sim bo
lizē tautas spēku. Džemma Skul
me pirmā ierunājās par pa  gātni  
kā pamatu visam notiekošajam, 
katram cilvēkam. Tagad redzam, 
ka viņa ikvienā dzīves un daiļrades 
periodā ir runājusi par nacionālo 
kā visa fundamentu. Tēlu valodu, 
izteiksmes veidu, saikni starp pa 
gātni, tagadni un nākotni viņai 
palīdzējusi atrast un vizuāli iz 
pausties intuīcija, no senčiem nā 
kusi gudrība, protams, augstais 
profesionālisms.

Kupola zālē eksponētie pēdējo 
gadu darbi atklāj kādu niansi viņas 
radošajā darbībā – spēju paredzēt 
un krāsās izteikt dziļākās nojautas, 
kādas droši vien rodas cilvēkam, 
kurš tuvojas finiša taisnei. 

Vēl viens aspekts izstādē ir 
Džem mas Skulmes piezīmju la  pi
ņu klātbūtne, ko Inga Šteima  ne 
palielinājusi un liek skatītājam 
izlasīt. Piemēram: “Māksla tevī 
māca domāt, saprast, ko tu visu 
sevī vari atrast.”
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 Kāpēc savai filmai izvēlējāties 
tieši klasiķa gunara Janovska 
romānu par aizvadītā gadsimta 
40. gadiem Latvijas mazpilsētā? 
esat viņa daiļrades cienītājs?

 Jā, esmu, bet tieši šo romānu – 
“Pilsēta pie upes” ‒ izlasīt man ie 
teica komponists Arturs Maskats 
laikā, kad veidojām viņa operas 
“Valentīna” iestudējumu. Man bija 
tobrīd svarīgi izlasīt pēc iespējas 
vairāk par to, kā “uzvedās” latvieši 
holokausta laikā – sadarbojās, glā
ba... Šī tema ir maz cilāta, diezgan 
noklusēta. Sirdī iekrita Janovska 
romāna tēli, pilsētiņa, humors tra
ģiskā laikā, provinces ārēji neuz
krītoši ritošā dzīve. Un upe kā pa 
saules metafora. Tuvojās Latvijas 
Simtgade, bija jāpiesaka filmas, un 
producents Guntis Trekteris rosi
nāja kaut ko darīt. Iedevu viņam 
“Pilsētu pie upes” izlasīt. Guntim 
arī likās, ka “tur kaut kas ir”! To 
brīd valsts atbalstu nesaņēmām, 
bet, kā redzams, filma sagaidīja 
savu laiku. 

Visi Janovska darbi īstenībā ir 
autobiografiski, lasīju vēlreiz, la 
sīju arī citus darbus, ieskaitot viņa 
pēdējo romānu “Nams Slokas ie 
lā”, un sapratu – jāsāk strādāt. 

es jums dāvanā atnesu viņa 
romāna “Purvā” izdevumu – abas 
daļas kopā ar komentāriem, ie 
skaitot Anšlava eglīša negan    
tās atsauksmes ar vārdiem, lai 
“brien no tā purva ārā”. Šī ro 
māna pirmā daļa, kas tika pu  b
licēta mūsu avīzē Laiks 1980. ‒ 

1981. gadā, pārsteidzoši atklāj 
Janovska literāro tālredzību – 
desmit gadus ātrāk klasiķis ir pa 
reģojis Atmodas procesus, tur
klāt ar uzteicamu precīzitāti. Par 
šo romānu, gluži tāpat kā par 
jūsu filmu, attieksme bija divē
jāda. Filmai pārmet vēsturiskas 
neprecīzitātes. 

Tikai vienai vēsturniecei bija  
ļoti negātīvs viedoklis, un tāpēc to 
nevar saukt par vienu no divē jā

Par filmu “Piļsāta pi upis”, Latgali un latgalieša pašapziņu
Režisors Viesturs Kairišs intervijā Ligitai Kovtunai

dām pusēm! Pārsvarā bijušas po 
zitīvas atsauksmes. Filmai bija vē  s
tures konsultants – kompetents, 
autoritātīvs vēsturnieks Kaspars 
Zellis, kuŗš ir pierakstījis ļoti dau
dzu aculiecinieku atmiņas, tostarp 
par Rēzeknes sinagogu, par to, kā 
ebrēji tieši paši savām rokām 
atrakuši savējo līķus. Par to bijuši 
arī viņa publicistiskie raksti. Mi 
nētā kritiski noskaņotā vēsturnie
ce droši vien par to nav lasījusi. Jā, 
varbūt Kaspara iegūtā informācija 
ir diskutabla, bet nav taču izslē
dzama. Tāpēc arī nepiekrītu jūsu 
teiktajam, ka ir “divējāda attiek
sme”. Lai gan – kontraversionāli 
viedokļi vēstures izpētē un skaid
rošanā nāk tikai par labu. 

tiešām, varbūt izplūst robežas, 
kur Janovska romāna ekranizē
jums ir jāskata nevis vēsturisko 
faktu precīzitātē, bet gan kā 
mākslas darbs! 

“Piļsāta pi upis” ir mākslas, nevis 
dokumentālā filma. Protams, te 
nav simtprocentīgi precīzi atvei
doti fakti, taču kopā ar vēstur
niekiem izrunājām gluži konkrē
tas lietas, kā bija Ulmaņlaikos, kā – 
vācu un padomju okupācijā. Droši 
vien čeka tiešām nevarēja atras 
ties vienā mājā ar pagasta pārval
di, bet filmai vajadzīgs, lai notiku
mi, darbība risinātos kompakti. 
Arī plāksnīšu pārkrāsošana – gal
venā varoņa darbs – ir simbols, jo 
režīmi taču nemainījās tikai ar 
nosaukumu vai pat valodas mai
ņām.

Plāksnīšu pārkrāsošana tie
šām piešķir filmai zināmu rit
mu, līdz ar kuģa peldējumu un 
Juŗa Vaivoda pieskaņoto mū  zi
ku. Arī tas, kā traģiskais mijas ar 
humoru, ko tik ļoti cienīja kla
siķis Janovskis. gunara Janovska 
atraitne Sarmīte ĒrenpreissJa 
novskis atceras:

“Pilsēta pie upes” tiešām ir auto-
biografisks romāns, kā visi citi. Kā 
viņš pats sacīja, tie žīdu un čigānu 

jociņi, visi tēli ir, dzīvojot trīs gadus 
Jēkabpilī, noskatīti. Janovsku ģime-
ne vācu laikā trīs gadus dzīvoja 
Jēkabpilī, un, kā viņš pats teica, 
“mums tur gāja labi”. Kā nu ne, 
Gunars apprecēja savu pirmo sie-
vu, klasesbiedreni, bija gan spiests 
dienēt vācu armijā, bet ne kā zal-
dāts – viņš strādāja par tulku, tul-
koja kaŗa rakstus. Mani pamatīgi 
sasmīdināja kāds, kuŗš pajautāja, 
vai es esot lasījusi “Pilsētu pie upes”! 
Redzi, es taču to romānu no Gu -
nara rokraksta pārrakstīju kā dau-

dzus citus... Filmu, kas nu saucas 
“Piļsāta pi upis”,  vēl neesmu redzē-
jusi, gaidu, kad to atvedīšot uz 
Straumēniem, kad atbraukšot arī 
pats Viesturs Kairišs. Bet visai uz -
ņemšanas gaitai esmu sekojusi lī -
dzi, jo ar producentu Gunti Trek-
teri kļuvām īsti vēstuļdraugi. Viņš 
man uz uzņemšanas beigām rak-
stīja apmēram tā: “Šodien nošā-
vām divus, un divus arī salaulā-
jām.” Mums ir līdzīga humora 

izjūta, un tā noteikti būtu pa 
prātam arī Gunaram. Man jautā, 
vai viņam nebūtu iebildumu, ka 
filmas varoņi runā latgaliski? Teik-
šu tā – ja viena smuka meitene 
teik tu, ka tā vajag, Gunars piekris-
tu! Man stāsta, ka filmā galvenais 
tēls esot Ansis. Romānā tas ir vecais 
žīds Bernšteins. Man būtu žēl, ka tā 
nav filmā, ja viņa tēls nebūtu parā-
dīts visā krāšņumā, kādā spējis 
attēlot izcilais Gundars Āboliņš! 
Bet arī saprotu, ka filmas – un dzī-
ves! – noteikumi diktē savu, Jēkab-
pili jau arī vairs nevar pataisīt par 
mazpilsētiņu upes malā...

Par aktieŗu izvēli – galveno 
lomu filmā atveido puisis no 
Latgales, amatieris Dāvis Suha
revskis, zisles lomā – čechietes 
Brigita cmuntova, Naiga – no 
“Sarkanā meža” zināmā Agnese 
cīrule, bet kolorīto Solomonu 
Bernšteinu spēlē gundars Ābo
liņš. Kāpēc tik raiba komanda?

 Galvenais bija ikviena Janovska 
tēla atveidojumā panākt oriģinā
litāti, kas Latvijā nemaz nav tik 
viegli, jo daudzi aktieŗi skatītājiem 
saistās, piemēram, ar populāru 
seriālu varoņiem no televīzijas. Šie 
“uzslāņojumi” saprotamu iemeslu 
pēc arī aktierim traucē pilnībā 
iejusties kādā citā tēlā. Galveno 
varoni Ansi biju iedomājies kā  
īstu latgaliešu provinces puisi, tīr
radni, naīvistu. Tādu neatradu ne 
profesionālo, ne topošo aktieŗu 
vidū, bet kad atradām Dāvi, sapra
tu – tas ir autentisks! Vecais ebrējs 
Bernšteins Janovskim ir spilgts 
tipāžs, gana smagnējs, un Gundars 
Āboliņš pratis nebūt stereotipisks, 
ienesis šai tēlā dzīvīgumu. Naiga – 
it kā jauka, mīļa, tīra meitene, kas 
gatava klusu ciest, bet – tāda tā ir 
tikai ārēji. Īstenībā varonei ir 
stingrs, pat nešpetns raksturs, viņa 
ir jauna sieviete, kas prot panākt 
savu. Darba gaitā apliecinājās, cik 
precīzi tāda prot būt Agnese Cī 
rule, turklāt ļoti kinematografiska 
aktrise.

Čechieti Brigitu Cmuntovu 
Zisles lomai izraudzījām galveno
kārt tāpēc, lai būtu vizuāla tica
mība, un Latvijā tādu neatradu. 
Turklāt filma ir Latvijas un Čechi
jas kopražojums, tāpēc – līdzīgi   
kā “Melānijas chronikā”, kas bija 
Latvijas un Šveices kopražojums, – 

partneriem pienācās kāds no 
aktieŗdarbiem. Abi motīvi veik
smī gi sakrita. Jāteic, aktieŗu izvēle 
ilga trīs gadus un bija vissmagā 
kais darbs. Turklāt nemaz nav tik 
vienkārši kopā sadarboties profe
sionāliem aktieŗiem ar amatie
ŗiem – tīrradņiem – katrs tomēr 
strādā pēc saviem noteikumiem 
un no režisora prasa zināmu 
smalkjūtību...

un vietas izvēle? Nevis Ja  nov
ska romāna Katrīnpils jeb Jē  kab
pils, bet – Krāslava.

Ir tā, ka, lai kur es brauktu fil
mēšanas vietas meklējumos, sirds 
un skatiens apstājas Latgalē... Un 
svarīgi ir filmēt tur, kur tev ir sirds. 
Sākumā tiešām raudzījos uz “ori
ģinālu”, uz Jēkabpili, bet tie Dau
gavas dambji traucēja. Krāslava 
vēl ir īstās Daugavas krastos, lai 
gan arī tur vecajām krastmalas 
mājiņām salikti plastmasas logi. 
Mazo pilsētiņu vadībām tomēr šai 
ziņā vajadzētu būt uzmanīgākiem.

Visbeidzot – filmā runā latga
liski.

Jā, lai skatītāji pilnīgi precīzi 
varētu izjust tās vides dzīves garšu, 
kuŗā notiek filmas darbība, nolē
mu, – ja jau Latgale, tad latgaliski. 
Tādējādi arī atspoguļojot to lat
galisko vitālitāti, kas ir čalojoša   
un nav kā rāmi plūstoša upe. Tas 
bija svarīgi filmas konceptam un 
kolorītam. 

Janovskis romānā ir devis arī 
ļoti precīzu tā laika etniski so 
ciālo raksturojumu: “Žīdu bēr
niem vecāki bija veikalnieki vai 
sīki amatnieki. Latviešiem tēvi 
strādāja iestādēs un uz dzelzceļa. 
Krievi bija laivinieki un plost
nieki. (..). Vienīgi vācieši turējās 
par sevi.”

Šodien Latgale tiek saukta par 
vienu no atpalikušākajiem eiro
pas reģioniem. Kas tā par no 
lemtību!? 

 Tas ir bargs pārmetums jauna 
jai Latvijas valstij! Turklāt tolaik 
Latgale bija visapdzīvotākais Lat
vijas reģions, bet tagad, jā, viens 
no nabadzīgākajiem, un valsts  
nav attapusies, cik šis reģions ir 
nozīmīgs. Līdz ar to latgalieši, kas 
agrāk savu tautību vispār apzī
mēja “katolis” vai “polis”, joprojām 
kautrējas no savas identitātes.

Viesturs Kairišs: “Nedrīkst tā plosīt Latviju. Ir vairāk jā  stāsta 
vēsture, jāstāsta par to, kas tika lemts 1917. gada Lat gales 
kongresā un cik šiem lēmumiem bija nozīmīga loma Latvijas 
valsts dibināšanā 1918. gadā.”

gundars Āboliņš, Viesturs Kairišs un Dāvis Suharevskis uzņemšanas laukumā // Foto: Agnese 
Zeltiņa

(Turpinājums 8. lpp.)
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Dienā, kad es rakstu šīs rindas, 
Latvijas valdība paziņojusi par 
pilnīgu valsts robežas slēgšanu. 
Vīruss “Covid 19” beidzot atnā
cis arī līdz mums. Notiekošais at 
gādina, cik patiesībā neaizsar gāts 
ir modernais cilvēks, kurš ir gluži 
vai apsēsts ar drošību, prognozē
jamību un dzīves plānošanu. Ta 
gad izrādās, ka neredzamais ļau
nums īsā laikā spēj burtiski pa 
ralizēt, pilnībā izmainīt ierasto 
dzīves kārtību.  Nelīdz ne vis spē
cīgākās apdrošināšanas, ne mo 
der nās technoloģijas. Sabiedrībā, 
kur nāve kautrīgi nobīdīta malā, 
paslaucīta zem paklāja, kur re k 
lāmu klipos visi izskatās jauni, 
izskatīgi, smaidoši un veseli, pa 
visam negaidīti ielauzušies nepa
redzami, nepārvarami spēki.

Tajā pašā laikā pie Eiropas 
robežām (konkrētāk ‒ pie Grie ķi
 jas un Bulgārijas) drūzmējas vēl 
nelaimīgāki, vēl neaizsargātāki 
cilvēki par mums. Sakustējusies 
kārtējā Sīrijas bēgļu lavīna. Tā 
devusies Turcijas virzienā, kur 
pārvietoto personu nometnēs 
jau uzturas gandrīz četri miljoni 

Pie robežas klauvē bēgļi
bēgļu. Daļa no viņiem, Turcijas 
varas iestāžu iedrošināti, patla
ban devušies Eiropas virzienā. 
Mediji ziņo, ka pilsoņu kaŗa un 
ārvalstu intervences plosīto Idli
bas reģionu Sīrijā gatavojoties 
pa  mest miljons cilvēku. Viņu 
mēr ķis – vispirms Turcija, tad Ei 
ropa. Bet atšķirībā no 2015. gada 
Eiropa nav gatava jaunu bēgļu 
ienākšanai ‒ gan “Covid 19” epi
dē mijas, gan polītisku iemeslu 
dēļ. Latvijas ārlietu ministrs Ed 
gars Rinkēvičs izteicies, ka mig
rā cija tiekot izmantota kā ierocis. 
Lielākās briesmas slēpjas iespē
jamā kontinenta polītiskā de 
stabilizācijā, kas beigu beigās var 
novest pie ES sabrukuma. Liekas 
neticami. Bet kuŗš 1986. gadā 
prognozēja, ka pēc pieciem ga 
diem līdzīgi kāršu namiņam sa 
bruks PSRS? Taisnība, Latvija 
bēgļu krizi tiešā veidā līdz šim   
vēl nav izjutusi. Mēs viņiem ne 
esam interesanti ‒ tāla, ne pārāk 
turīga un ne visai draudzīga 
zeme Eiropas ziemeļos. Bēgļu 
lolotais mērķis pirmām kārtām 
ir bagātā un iecietīgā Vācija. 

Daudziem vēl prātā kancleres 
Angelas Merkeles 2015. gadā iz 
teiktie vārdi: Wir shaffen das ‒  
“mēs tiksim ar to galā”, ar to do 
mājot bēgļu uzņemšanu. Jā, to 
laik cilvēki tika paēdināti, izmi
tināti, daudzi iekārtoti darbā, pat 
apguvuši vācu valodu. Bet vai 
viņi kļuva par vāciešiem šī vārda 
vistiešākajā, etniskajā nozīmē? 
Protams, nē. Patlaban Vācijā no 
tiekošo procesu var apzīmēt ar 
vārdiem “aizstājošā migrācija”. 
Lēni, bet neatlaidīgi jau gadus 
piecdesmit tā maina Vācijas et 
nisko karti. Līdzīgi procesi oku
pā cijas gados risinājās Baltijas 
valstīs, un mēs labi zinām, pie kā 
tas noveda.

Pagājušajā gadā pēc ilgāka 
pārtraukuma man bija izdevība 
pabūt Vācijas galvaspilsētā Ber
līnē. Pilsētas centrā ceļas jauni 
debesskrāpji. Mainās vides tel
piskie mērogi, pazūd mazie vei
kaliņi un galerijas. Tomēr tas, kas 
uzkrīt visvairāk – Berlīnes pub
lika kļuvusi vēl raibāka. Lūk, 
kā da saruna, dzirdēta autobusa 
pieturā Vitenbergas laukumā. 

“Vai tu atceries, ka nākamajā 
pirmdienā mūsu mošejā būs kul
tūras pasākums?” ‒ tā savā starpā 
čalo divas skolnieces, lakatos    
sa  vīstītas meitenes ar mugurso 
mām plecos. Cik noprotams, 
tur ku un arābu izcelsmes. Savā 
starpā viņas sarunājas tīrā, ska
nīgā vācu valodā bez jebkāda ak 
centa. Neilgi pēc Berlīnes mū  ra 
krišanas, 90. gadu sākumā, lai pie
dzīvotu pilsētas etnisko daudz
veidību, vajadzēja doties uz Kro ic
bergu vai Neikolni, kur kom  
pakti dzīvoja lielas turku un kur
du kopienas. Tur bija interesanti 
veikali un kafejnīcas, jau pa ga 
balu smaržoja aitas gaļas kebabi, 
turku tēja un saldumi. Tagad 
sajūta tāda, ka šie rajoni sākuši 
izplesties, un turki līdzās vācie
šiem jau kļuvuši par parastiem 
berlīniešiem. Toties klāt nākuši 
daudzi Tuvo Austrumu un mel
nās Afrikas izcelsmes cilvēki. Pa 
daļai tās ir 2015. gada nepār do
mātās “atvērto durvju” polītikas 
sekas. Lielākā daļa jaunpienā 
cēju pieder islāma kultūrai, kas 
Vācijā kļūst par ikdienu. Pēc pie
ticīgiem aprēķiniem, no 83 mil
joniem Vācijas iedzīvotāju vis
maz 5% jau ir musulmaņi. Bet  
šie skaitļi vēl pilnībā neillustrē 
reālo situāciju gados jaunajā un 
aktīvajā sabiedrības daļā. Berlī
nes ielās bērnu ratiņus parasti 
stumj austrumnieciski ģērbušās 
sievietes, daudzās Berlīnes skolās 
musulmaņu bērni jau ir vairā
kumā. Tieši skolās islāms sevi 
piesaka neuzkrītošā, bet tāpēc  
ne mazāk uzstājīgā veidā. Kon
krētāk ‒ pieprasot ieviest musul
maņu ēdienkarti. Viss beidzas   
ar to, ka cūkgaļa pilnībā pazūd 
no sabiedriskās telpas, kur no  
tiek kollektīvā ēdināšana ‒ no 
bērnudārziem, skolām, augstsko
lām. Vietā ir jautājums – kas nā 
kotnē sagaida Vāciju? Kāda tā 
būs pēc divdesmit, pēc piecdes
mit gadiem? Tauta joprojām ru 
nās vācu valodā – par to esmu 
pārliecināts. Bet tās paradumi, 
intereses un mentālitāte būs mai
nījusies. Tā nebūs ne sliktāka, ne 
labāka tauta, toties citādāka gan. 
Un vai to īpaši interesēs, piemē
ram, Latvijas liktenis? Ne tik ļoti 
kā šodienas vāciešiem. Līdzīgi 
Anglijā dzīvojošajiem poļiem vai 
latviešiem sveša un nesaprotama 
šķiet vietējo interese par bijušajās 
britu aizjūras kolonijās notieko
šo. Mūsu acu priekšā risinās pro
cess, kuŗā neatgriezeniski mainās 
Eiropas kodols ‒ Vācija, Francija, 

Beniluksa valstis. Vieta, kur var
būt neatrodas kontinenta sirds 
un tikai daļa tās militāro musku
ļu, tomēr Eiropas administrā tī
vais, polītiskais un saimniecis
kais motors gan.

ASV, Kanadu, Austrāliju, Dien
vidamerikas valstis ir izveido 
juši imigranti. Savukārt Eiropas 
pamatā ir senu nāciju veidotas 
valstis, kuŗas imigrantu pūļi var 
tikai vājināt. No šāda viedokļa 
raugoties, Eiropai vajadzētu pa 
teikt stingru “nē” jaunu bēgļu uz 
ņemšanai. Jautājums ir lūk, par 
ko – vai tā ir spējīga uz to fiziski 
un morāli. Diemžēl Rietumi ko 
pumā kļuvuši par upuri savam 
vājumam, neizlēmībai un du 
bultstandartiem. Tiem nepietika 
spēka un izlēmības pašiem ie 
viest savu kārtību Sīrijā, kā to 
izdarīja savulaik ASV vadītā koa
licija Irakā 2003. gadā. Vienlaikus 
ticis darīts viss iespējamais, lai 
vājinātu Asada režīmu. Sīrija il 
gus gadus bija iekļauta “auto ri
tāro”, “nedemokratisko” un “ne  i z
devušos” valstu listē, kuŗu ne 
pie ciešams “demokratizēt”. Kad 
“ara bu pavasaris” 2011. gadā bei
dzot tiešām pārsviedās arī uz 
Sīriju, daudzi priecīgi aplaudēja. 
Un te vietā ir teiciens ‒ gribējām 
kā labāk, iznāca kā parasti. Sīrija 
ieslīga pilsoņu kaŗā, vienlaikus 
kļūstot par ārējas agresijas upuri. 
Sekas ‒ humanitāra traģēdija, 
ku  ŗas rūgtos augļus plūcam jo 
projām. Seko mūžīgais un fak
tiski neatbildamais jautājums ‒ 
vai demokratija ir to vērta, lai par 
to maksātu ar nevainīgu cilvēku 
ciešanām, asarām, pat asinīm? 
Protams, Asada režīms bija un ir 
nedemokratisks, pat brutāls.    
To  mēr tas ir daudz cilvēcīgāks 
nekā ciešais Rietumu sabied
rotais ‒ Saūda Arabija, kur dar
bojas ša  riāta likumi, tirgus lau
kumos cērt rokas, galvas, nomētā 
ar akme ņiem un kas pie sevis 
nav uzņē musi nevienu (!) Sīrijas 
bēgli. Ko darīt? Izskatās, ka Ei 
ropai nav citas izvēles kā vien 
sargāt savas robežas un vienlai
kus atbalstīt daudzmaz uztica 
mo partneri šajā reģionā ‒ NATO 
valsti Tur ciju, kas vienīgā var 
aizturēt uz Eiropu plūstošo cil
vēku straumi. Pašreizējā situā 
cijā tā ir vienīgā iespējamā alter
nātīva. Lai gan, atklāti sakot, uz 
“Covid 19” epi dēmijas fona bēg
ļu problēma jau sāk izskatīties 
sīka un nenozī mī ga. Visa dzīve 
mainījusies da  žu dienu, pat stun
du laikā.

skatu par lielākajiem separātis
tiem, nevis to krievvalodīgo sau
jiņu, kas varbūt lolo kādas atda
līšanās idejas. Un nedrīkst tā plo 
sīt Latviju. Ir vairāk jāstāsta 
vēsture, jāstāsta par to, kas tika 
lemts 1917. gada Latgales kongre 
sā un cik šiem lēmumiem bija no 
zīmīga loma Latvijas valsts dibi
nāšanā 1918. gadā.

Aizvadītajā vasarā, pašrei zē
jam Valsts prezidentam klātesot, 
Latgalē beidzot atklāja televīzijas 
torni.

Aizvadītajā vasarā!!! Bet līdz 
tam valsts bija uzskatījusi, ka nav, 
ko tērēt naudu šiem cilvēkiem.

Vai tas nedraud ar Latgales 
separātismu? 

 Cilvēkus, kas bēg no problē
mām un necīnās – tā vietā, lai paši 
stiprinātu savu identitāti, es uz 

galiski, arī daudzi vietējie krievi 
runā latgaliski. Kafejnīcās gan jo 
projām skan krievu radio, cilvēki 
joprojām skatās kaimiņzemes 
televīziju. Atminos, laikā, kad Lat
galē filmējām “Melānijas chroni
ku”, tikos ar vietējiem un kādā 
sarunā ciema tantiņai iedomājos 
pajautāt, vai viņa zina, kā sauc Lat
vijas Valsts prezidentu. Viņa at 
bildēja – Putins! Tolaik mūsu pre
zidents bija Andris Bērziņš... 

 Kā ar paša saknēm Latgalē?
 Esmu “ielaidis saknes” Viļānu 

pagastā, kur esmu atjaunojis īpa
šumu un kur ļoti labprāt un pēc 
iespējas dzīvojam kopā ar savu 
sievu (mākslinieci un scēnografi 
Ievu Jurjāni. – L. K. ). Viņas saknes 
ir Vidzemē. 

 Kādā valodā runā un kādas 
tV programmas skatās jūsu 
kaimiņi Viļānos?

 Paši ar kaimiņiem runājam lat

 Nu jau gan vairs ne!
Bet Varakļāni gribēja būt vid

zem nieki! (Saeimas 2. lasījumā 
Va   rakļāni tomēr tika iekļauti Rē 
zeknes novadā. – L. K.). Un ja 
trūkst savas identitātes apziņas, 
tad vairs arī nešķiet svarīgi, vai tu 
dzīvo Latgalē vai ne. Kāpēc lai 
būtu svarīgi,  – brauks uz Rīgu, 
kur var labāk nopelnīt!

Par filmu “Piļsāta pi upis”, Latgali un latgalieša pašapziņu
(Turpināts no 7. lpp.)
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

trimdas archīvu mājupceļš
MĀRIS BRANCIS

Kopš citās valstīs dzīvojošo lat-
vie šu archīvu vākšanas sāku miem 
pagājuši turpat 30 gadi,  bet katra 
iestāde, kuŗa krāj šos materiālus, 
ir attīstījusies, arī techniskā un ma -
teriālā puse ir krietni mainījusies, 
tāpēc katra iestāde ir noteikusi 
prio ritātes,  ko tā gaida un glabā, 
tādēļ tur pinājumā katra iestāde 
uzrādīs savus noteikumus un pra-
sības. 

Latvijas Nacionālais archīvs
Latvijas Nacionālais archīvs uz 

krāj, izvērtē, sakārto un glabā lat
viešu personu un organizāciju 
dokumentus no ASV, Kanadas, 
Austrālijas, Lielbritanijas, Vāci jas, 
Zviedrijas, Dānijas u.c. val stīm. 
Patstāvīgā glabāšanā ir ne tikai 
papīra dokumenti, bet arī foto
grafijas, audio, video un arī elek
troniskie dokumenti. Personu, 
ģimenes un dzimtas vēsturiskais 
mantojums veidojas no kultūras, 
mākslas, zinātnes, izglītības, sa 
biedrisko un polītisko darbi nie
ku dokumentiem: biografiskie, 
radošā un sabiedriskā darba do 
kumenti, dienasgrāmatas, piezī
mes, pieraksti, raksti, manuskrip
ti, recenzijas, referāti, publikā ci
jas, sarakste, ģimenes fotoalbumi 
ar fotografijām u.c. Latviešu sa 
biedrisko, profesionālo, reliģisko 
un kultūras organizāciju vēstu
riskais mantojums veidojas no 
dokumentiem par organizāciju 
darbību: statūti, protokoli, lēmu
mi, ziņojumi, darbības un gada 
pārskati, pasākumu program
mas, apkārtraksti, informācijas 
biļeteni, sarakste u.c.

Dokumentu archīviskās vērtī
bas noteikšana ir sarežģīts uz 
devums, ko vislabāk ir uzticēt 
profesionāļiem. Daži kritēriji, 
pēc kuŗiem nosaka dokumentu 
archīvisko vērtību, ir: dokumen
ta vēsturiski informātīvā vērtī  
ba dažādu notikumu, parādību, 
personu un objektu atspogu ļo
jumā (sabiedriskais nozīmī gums, 
aktuālitāte, unikālitāte vai re 
tums) vai dokumenta autora no 
zīmīgums. Organizāciju archīvu 
gadījumā liela vērtība ir doku
mentiem, kas dokumentē un 
illustrē organizācijas darbības 
mērķus un aktīvitātes laika grie
zumā.

Vai jūsu mājās, pagrabā, bēni
ņos, garāžā vai kādā citā vietā 
glabājas dažādi dokumenti no 
jūsu personīgās vai sabiedriskās 
darbības, vai kādas organizācijas 
dzīves un jūs domājat, kā ar tiem 
rīkoties tālāk? Pirms tos izme 
tiet, atcerieties, ka personiskie un 
organizāciju archīvi ir nozīmīgs 
izziņas avots ne tikai par kon
krētas personas dzīvi vai orga
nizācijas darbu, bet arī vērtīgs 
pētniecības materiāls par vēstu
risku laika posmu, kopienu un 
notikumu, kā arī par tautas 
vēsturi kopumā.

talsu novada mūzejs
Talsu novada mūzeja krājumā 

nav daudz dokumentu un citu 
materiālu, kuŗi būtu ienākuši tie
ši no pasaules latviešu diasporas. 
Izņēmums ir pietiekami lielais 
priekšmetu skaits – ap 110 vie nī
bu – , kurus Talsu novada mū 
zejam nodevusi bij. Talsu Valsts 

Latvijas Nacionālais archīvs
Adrese: Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV1050, tālrunis: +37120043706, 
mājaslapa: www.arhivi.gov.lv, epasts: LNA@arhivi.gov.lv. Kontakt
persona: Inese Kal ni ņa, LNA LVA Personu fondu un ārvalstu 
dokumentu nodaļas va  dītāja
Latvijas Valsts archīvs
Adrese: Bezdelīgu iela 1A, Rīga, LV1048, tālrunis: +37127008741, 
epasts: inese.kalnina@arhivi.gov.lv

Latvijas Valsts vēstures archīva nams

vidusskolas direktora, vēlāk Min
 steres ģimnazijas Vācijā direkto
ra Anša Dreimaņa ( 1882 – 1968) 
ģimene (dēls Manzars Garabalts 
Dreimanis un meita Agrīta Drei
mane). Tās ir personīgās mantas 
(portfelis, lāde, šķiltavas, dzī vok
ļa durvju plāksnīte, sienas pulk
stenis, skautu formastērps, bēgļu 
mugursoma u. tml.), fotografi 
jas, albumi, piezīmju bloknoti un 
dažādi dokumenti (skolas liecī
bas, pārtikas kartītes, ielūgumi, 
dažādas apliecības – dzimšanas, 
kristīšanas, augstskolu atzīmju 
grāmatiņas, īpašuma dokumen
ti), greznuma telegrammas, ad 
re  su vāki. 

Talsu mūzeja mākslas krājumā 
ir māksliniekunovadniekutrim 
dinieku darbu kollekcija; laika 
gaitā veidotas un vāktas šo māk
slinieku lietas, tās ir iekļautas 
mūzeja zinātniskajā arhīvā. Šie 
mākslinieki ir:

1) Pēteris Ciemītis (1959, Au 
strā lija), mūzeja krājumā ir 6 tu 
šas zīmējumi

2) Jānis Induss (1907 – 1996, 
Zvied rija), mūzeja krājumā ir 8 
eļļas gleznas 

3) Marija IndussMuceniece 
(1904 – 1974, Zviedrija), mūzeja 
krājumā ir 8 grafikas darbi

4) Jūlijs Matisons (18981978, 
ASV), mūzeja krājumā ir 2 eļļas 
gleznas

5) Margarita KlēbahaStīp nieks 
(19102010, Austrālija), mūzeja 
krājumā ir 10 gleznas.

Visvairāk materiālu zinātnis 
kā archīva mākslinieku lietās ir 
par māksliniekiem Mariju In 
dussMucenieci un Jāni Indusu, 
jo 1996. gadā man bija iespēja 
apmeklēt abu mākslinieku dzī
ves vietu Zviedrijā, Upsalā, iepa
zīties ar viņu ģimeni un savākt 
dažādas liecības par mākslinieku 
dzīvi un radošo darbu. Vismazāk 

ziņu ir par Talsos dzimušo glez
notāju Jūliju Matisonu, intere
santu mākslinieku, kurš vēl ar 
vien tā īsti Latvijā nav zināms, 
atšķirībā no citiem Talsu novada 
māksliniekiem, kuŗu darbu iz 
stā des Latvijā tiek sarīkotas ik pa 
laikam, arī Rīgā un Talsos. 

Vēl Talsu mūzeja mākslas kr ā
jumā ir arī atsevišķi citu latvie šu 
trimdas mākslinieku darbi – L. Li 
ber ta, J. Tīdemaņa, J. Munča,          
K. Nei ļa, S. Šegelmana, V. Krū mi ņa, 
F. Milta, V. Aistarta, O. Skuš ķa,      
E. Ābe les gleznas un grafikas. 
2014. gadā mūzeja krājumā ie  nāca 
Per tas mākslinieku 2013. gada iz 
stā  des Latvijā (Talsos un Madonā) 
visi darbi (kopskaitā   56 vienības). 

Latvijas Architektūras 
mūzejs

Latvijas Architektūras mūzejs   
ir akreditēts valsts mūzejs, dibi
nāts 1994. gadā un ir Nacionālās 
kul tūras mantojuma pārvaldes 
struk tūrdaļa.

Latvijas Architektūras mūzeja 
krājums atspoguļo architektūras 
attīstību Latvijā. Mūzejs ir vienī
gais Latvijā, kas apzina ar Latviju 
saistītu profesionālo architektu 
veikumu un veido krājumu, kurš 
atspoguļo gan jaunāko un sva rī
gāko architektūras procesu nori

ses, gan vēsturiski nozīmīgu ēku, 
kompleksu, pieminekļu un pil
sēt būvniecības ansambļu tap ša
nu, akcentējot personības lomu 
radošajā procesā. 

Laika robežas tiek noteiktas no 
latviešu architektu profesionālās 
izglītības pirmsākumiem 19. gs. 
otrajā pusē līdz mūsdienām. At 
sevišķos gadījumos – atrodoties 
unikāliem materiāliem, kas skar 
ar Latviju saistīto architektu dar
bību – hronoloģiskie un territo
riālie ietvari var tikt paplašināti. 

Latvijas architektūras mūzeja 
krājums tiek papildināts ar Lat
vijas un ar Latviju saistītu archi
tektu darbu oriģināliem: archi
tektoniskiem projektiem, ski
cēm, zīmējumiem, rasējumiem, 
kolāžām, t. sk. ēku vai pieminek 
ļu ģenerālplāniem, aksonome  t  
ri jām, eksplikācijām, plāniem, 
griezumiem, fasādēm, bet no 
zīmīgu objektu gadījumā arī ar 
projektu gaismas kopijām un 
fotokopijām, architektūras ob 

jek tu un pilsētvides fotografijām 
un objektu techniskajiem projek
tiem; vides objektu, interjera un 
industriālā dizaina projektiem; 
pilsētplānošanas materiāliem: 
ori ģināli izstrādātiem pilsētu, to 
daļu vai apdzīvotu vietu plāniem; 
architektūras izstāžu, izglītojošu 
pasākumu, architektūras reklā
mas plakātiem; nozīmīgu vides 
objektu, ēku un pieminekļu ma 
ketiem. 

Mūzejā ir arī zinātniskais 
archīvs, kuŗa veidošanas mērķis 
ir pamatkrājuma informātīva pa 
pildināšana. 

Archīvu veido: dokumenti 
(personu apliecinoši dokumenti, 
sabiedrisko un profesionālo or 
ganizāciju biedru kartes, diplo
mi, goda raksti); rokraksti (archi
tektu atmiņas, vēstules, apcerē
jumi un pētījumi, manuskripti, 
projektu architektūras daļas pa 
skaidrojuma raksti); iespieddarbi 
(preses izdevumi Latvijā un ār 
zemēs, atklātnes, prospekti, buk
leti); fotografijas (architektu por
treti, grupu fotografijas, architek
tūras objektu, pilsētvides fotogra
fijas).

Mūzejs ar lielu prieku un pa 
teicību saņem dāvinājumus no 
citām zemēm. Esam saņēmuši 
apjomīgu architekta un māksli

nieka Eižena Janiša (ASV, 1911 – 
2004) dokumentu un fotografiju 
archīvu, architekta Paula Der
ma ņa (ASV, 1932) sarakstītās 
pie zīmes par architektūru. Savu
kārt no Valda Krādziņa (Aust rā
lija) esam saņēmuši architekta 
Makša Krādziņa (1900 – 1964) 
iz  glītības un citu svarīgu doku
mentu kopijas no 20. gs. 20. – 
50. gadiem. Architekts Sigurds 
Grava (ASV) 2011. gadā mū  ze
jam uzdāvināja apjomīgu Lie pā
jas pastkaršu kollekciju no 20. gs. 
sākuma līdz mūsdienām. Kā 
pēdējo dāvinājumu varētu minēt 
2019. gadā saņemtos architektes 
Māras ŅūsomesSātiņas (Austrā
lija) Botāniskā dārza projekta 
ori  ģinālos zīmējumus, kas 1962. 
gadā iesniegti Romas stipen      
di jas konkursam un tur iegūta 
galvenā balva.

talsu novada mūzejs. Guna Millersone, Talsu novada mūzeja 
gal  venā speciāliste māk slas jautājumos. Tālrunis: +371 29412573, 
epasts: guna.millersone@talsi.lv.

Latvijas architektūras mūzejs
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV1050, Latvija, tālrunis: 
+37167220779. Mūzeja vadītāja Ilze Martinsone, ilze.martin-
sone@mantojums.lv. Galvenā krājuma glabātāja Ināra Appena 
inara.appena@mantojums.lv
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KruStVĀrDu mīKLASastādījis KĀRLIS PēTERSONS

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

Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv
Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22
Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33

Vairāk informācijas
 www. liktendarzs.lv

Krustvārdu mīklas  
(BL  Nr. 10) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Kvass. 4. 

Vagas. 6. Astilbe. 7. Pa 
matot. 8. Reiters. 10. Neve
ronis. 13. Startēt. 15. Ark
tika 17. Vesta. 19. Pakausis. 
20. Trepelis. 21. Sakas. 23. 
Piltene. 26. Lancete. 29. 

Angstrēms. 30. Stilets. 31. Tēr
vete. 32. Tapioka. 33. Apogs. 34. 
Skiti. 

Statenieki. 1. Komanda. 2. Sa 
t vert. 3. Cicerons. 4. Versija. 5. 
Slepeni. 7. Peršs. 9. Stāla. 11. Sta
tuetes. 12. Skorpions. 14. Talanti. 
16. Klaiņot. 17. Vists. 18. Aktis. 
22. Kultenis. 23. Piķis. 24. Latvijā. 
25. Ernests. 26. Lamatas. 27. 
Ema jegi. 28. Etīde.

Līmeniski. 7. Pļāpa, lielībnieks. 
8. Ala ar klinšu gleznojumiem 
Spānijā. 10. Senas ide ciltis, kuras 
1. gs. p. m. ē. pakļāva romieši. 11. 
Sermuļu dzimtas dzīvnieks. 12. 
Ienākums no akcijas tās īpaš nie
kam. 16. Valstu apvienības. 19. 
Vir ve ar cilpu dzīvnieku ķerša
nai. 20. Folkloras sacerējumi. 21. 
Apcerējums. 22. Vāki dokumentu 
glabāšanai. 23. Mandolīnai lī  dz īgs 

instruments. 24. Palīgteo rēma. 
25. Lieli dekorātīvi dārzi. 28. Ju 
ridiska valsts iestāde. 30. Ap    tau
jas lapas. 31. Metāla nau das ga 
bals. 32. Mēraparātu sa stāv daļas. 
36. Z. Skujiņa romāns. 40. Amū
ras pieteka. 41. Austrālijas sav
vaļas suns. 42. Sešu izpildītāju 
ansamblis. 43. Desmitskaldnis.

Stateniski. 1. Lašveidīgo kārtas 
zivs. 2. Kukaiņēdāju kārtas dzīv

nieks. 3. Banāli. 4. Apdzī
vota vieta Cēsu novadā. 5. 
Irbes satekupe. 6. Untums, 
iegriba. 7. Saberztu augļu 
masa. 9. Pilsēta Spānijas 
dienvidaustrumos. 13. Pie
dzīvojumi. 14. Monarchija. 
15. Valodniecības nozare. 
17. Viegla četrriteņu eki
pāža ar atvāžamu virsu. 18. 
Spēcīgas. 26. Domu grauds. 
27. Visspožākā Mazā pla
nēta. 29. Zaļš dārgakmens. 
33. Konditorejas izstrādā ju
mi. 34. Ļoti vecs. 35. R. Blau
 maņa memoriālais mū  zejs. 
37. Pilsēta Vācijā pie Rei nas. 
38. Karpu dzim tas zivs. 39. 
Tracis.

1 2 3 4 5 6
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10 11

12 13

14 15

16 17 18 19
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23 24
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SALLIJA
BENFELDE

Sazvērestības teorijas ir vilinošs 
lauciņš, un, protams, saistībā ar 
ko  ronavīrusu jeb Covid-19 ie  spē
jas skaidrot notiekošo ir gandrīz 
bezgalīgas. Kā vienmēr, sociālie 
tīkli ir kā sabiedrības spogulis, 
kuŗā labi var redzēt, ko mēs spē
jam redzēt un saprast un ko ne 
pavisam nevēlamies uzzināt.

Sākumā tiek meklēti vainīgie – 
tā esot Ķīna, kas to vīrusu palaidu
si ar nodomu, lai kaitētu citiem; 
slepenas laboratorijas, no kuŗām 
tas vīruss nejauši pasprucis, un 
far mācijas kompanijas, kuŗām va 
jag slimus cilvēkus un kuŗas uzva
rējušas cīņā ar tūrisma industri  
ju, kuŗa tagad pamazām agonē. 
Šie apgalvojumi gan populāritātes 
vir sotnē nenoturējās pārāk ilgi, jo 
Ķīna ir tā, kuŗas ekonomika cieta 
vispirms, turklāt ļoti smagi. Ideja 
par farmācijas kompanijām arī 
izrādījās ne pārāk dzīvotspējīga, jo 
zāļu pret šo vīrusu nav, vitamīni 
un uztura bagātinātāji nekādā 
veidā no tā nepasargā, tādēļ mi 
nētajām kompanijām nav iespē
jams nopelnīt miljardus uz Covid-
19 rēķina. Tiesa gan, tā vietā, lai 
katrs pats domātu par t. s. sociālās 
distances ievērošanu, lai vismaz 
palēninātu vīrusa izplatību, visu 
zinošajiem tas netraucē joprojām 
“meklēt”, kuŗš šo vīrusu ir izvei
dojis un palaidis pasaulē.

Tagad atrasti divi citi vainīgie – 
valdība, kas neko nesaprotot un 
neko pareizi nedarot, un masu 
mediji, kuŗi tikai raisot paniku. 
Tiesa gan, idejas par to, kas tad īsti 
valdībai būtu jādara, ir visai kus 
las un pretrunīgas – vieni apgal

Bailes un atbildība
voja, ka valsts pilnībā jāaizslēdz, 
otri bija pārliecināti, ka nekādus 
ierobežojumus nevajag, jo tās vi 
sas ir muļķības, jo tas esot paras
tais gripas vīruss, ar ko slimo un 
mirst katru gadu. Vēl tīklos ir pa 
manāms uzskats, ka valstij viss 
jāslēdz un par visu tad pašai arī 
jāmaksā, gan nepasakot, no kurie
nes valdība šo naudu raus, ja no 
pārējās pasaules izolētie uzņēmu
mi būs spiesti savu darbu apturēt. 
Mediķu arodbiedrība, domājams 
at  radusi īsto brīdi, lai atkal runātu 
par trūkstošo naudu algu palie li
nāšanai. Lūk, esot atrasts miljards, 
lai atbalstītu uzņēmējus – vai tad 
60 miljonus nevar atrast? To, ka tā 
ir nevis “atrasta” nauda, bet Eiro
pas Savienības (ES) financiālais 
atbalsts un ES lēmumi atlikt valsts 
parāda maksājumus, lai naudu 
izmantotu aktuālajām vajadzī
bām, neapmierinātie nepamana. 
Gluži tāpat, kā sašutuši runā par 
to, ka Dānijā tagad 75 procentus 
privāto uzņēmumu darbinieku al 
gas segs valsts, jo sākas nopietna 
ekonomikas lejupslīde, bet Latvija 
neko nedarot. To, ka daudz pie
minētais miljards tiks izmantots 
arī šādam nolūkam, ir izveidots 
“dīkstāves reglaments un ka Lat
vija maksās 70 procentus no al 
gām uzņēmumiem, kuŗi darbu 
jau ir apturējuši vai nopietni sa 
mazinājuši darba apjomu, neap
mie rinātie ne redz, ne dzird.  Ar 
vār du sakot, sociālajos tīklos kā 
parasti visi visu zina un saprot 
labāk par jebkuras valsts valdību, 
ārstiem un zinātniekiem. Un, ja 
informācija tiktu slēpta un mediji 

klusētu, sabiedrība būtu vēl vairāk 
sašutusi.

Laikā, kad neziņa un bailes 
pieaug, dažādas ziņas, kuŗas atklāj 
brīnumainas vai it kā ļoti slepenas 
lietas, vairojas kā sēnes pēc lietus. 
Kādu brīdi sociālajos tīklos klīda 
anonimu, bet it kā ļoti autoritātīvu 
ekspertu teksts no Stenfordas Uni
versitātes par Covid-19. Sten forda 
noliedza jebkādu saistību ar šo 
tekstu. Vēlāk līdzīgu tekstu it kā 
bija sarakstījis kāds anonims ārsts 
no Japānas, tad it kā krievu ārsts, 
kuŗš strādājot Ķīnā. Jāatzīst, ka uz 
šiem tekstiem “uzķērās” ne tikai 
sociālo tīklu lietotāji, bet arī daži 
Latvijas masu mediji. Tīmeklī klīst 
arī dažādas tabulas un grafiki ar 
skaitļiem par inficēto un mirušo 
cilvēku skaitu. Lieki piebilst, ka šo 
informāciju visdrošāk būtu mek 
lēt Pasaules Veselības organizācijas 
mājaslapā vai savas valsts oficiālo 
institūciju mājaslapās, nevis tī 
mek ļa dziļumos. Par laimi, Balti 
jas pētnieciskās žurnālistikas centrs 
Re: Baltica publicē šīs un citu vil
tus ziņu analīzi, izpētot tajās pau s
to apgalvojumu pamatotību un 
avo tus.

Līdzīgi ir ar karsto vēlmi par 
katru cenu kritizēt valdību. Valstu 
robežas slēgtas, pasažieŗu pārva
dājumi arī, bet daudzu valstu pil
soņiem vēl jātiek līdz mājām, arī 
Latvijas. Piemēram, visu trīs Bal
tijas valstu Ārlietu ministrijas trīs  
dienas saskaņoja ar Poliju “kori
doru”, pa kuŗu baltieši ar auto
transportu, kuŗā ir septiņas un 
vairāk sēdvietu, varēs šķērsot slēg
to Poliju. 16. marta vakarā izrādī

jās, ka Polija ir pārdomājusi un 
Vācijas – Polijas robežu nevarēs 
šķērsot arī mikroautobusi un, pro
tams, vieglās automašīnas, kuŗām 
ministrijai beidzot tomēr izdevās 
sarunāt vairākus prāmja reisus no 
Trāvemindes. Pie robežas izvei
dojās aptuveni 30 km gara rinda, 
cilvēki bija noguruši, daudzi tajā 
rindā gaidīja jau diennakti. Sākās 
nekārtības, lietuvieši bloķēja poļu 
transportu. Ārlietu ministrija to 
brīd neko vairs nevarēja izdarīt, jo 
poļi visu ignorēja, bet jau pirm
dienas vakarā izsauca Polijas Re 
pub likas Ārkārtējo un pilnvaroto 
vēstnieci uz ministriju otrdien. 
Brīdī, kad top šis komentārs, visu 
trīs Baltijas valstu ministrijas strā
dā un dara, ko vien iespējams iz 
darīt. Tikmēr vairāki tautieši, pie
mēram no Lielbritanijas, nekavē
jas sociālajos tīklos rakstīt ķengas 
un lamas par Latvijas Ārlietu mi 
nistriju. Vienīgais fakts, ko viņi 
zina, ir tas, ka latvieši (starp citu, 
tāpat kā lietuvieši un igauņi) 
netiek pāri robežai, viņus neinte
resē pārējie fakti, bet ļoti patīk 
ķengāt savu dzimteni. Lieki pie
bilst, ka viņu rakstītais atradīs 
dzir dīgas ausis arī citviet pasaulē, 
kur cilvēki, neinteresējoties par 
pa  tiesību, šo “ziņu” pados tālāk.

Ir vērts piebilst, ka ierobežojoši 
un aizliedzoši lēmumi raisa di  s
kusijas ne tikai Latvijā kaut vai 
tādēļ vien, ka aizliegumi un ie  ro
bežojumi smagi ietekmē ekono
miku un tādējādi gan valsts, gan 
cilvēku ienākumus. Piemēram, 
Vā  cijā vēl pagājušās nedēļas otr
dienā norisinājās diskusija par to, 
vai arī Berlīnei ir jāievēro ierobe
žojumi, ko vēlas ieviest veselības 
ministrs Jenss Spāns. Berlīnes mērs 
uzskatīja, ka vajadzīgs vienots na 
cionāla mēroga lēmums, tāpēc 
negribēja ieviest ieteikumus, ku 

ŗiem nav oficiāla lēmuma statusa. 
“Mums nav jābūt kā raibam lupa
tu deķim, ceturtdien jābūt kopī
gam un vispārnacionālam lēmu
mam”, sacīja Berlīnes mērs. Tik
mēr klīnikas Šaritē galvenais viru
sologs Kristians Drostens aicināja 
ierobežot masu sarīkojumus un 
atteikties no prieka un labsajūtas, 
ko tie dod. Lai kā, Vācija savas ro 
bežas nu jau ir slēgusi tāpat kā to 
dažādos līmeņos ir izdarījušas 
citas Eiropas un pasaules valstis.

Izlasot tīmeklī brīnumainu stā s
tu, ko zinot tikai daži – kā tūlīt     
pat izārstēties no Covid-19, kā tikt 
pie vakcīnas, kuŗa jau esot,  un 
tamlīdzīgi, būtu saprātīgi vai nu 
pameklēt avotus (piemēram, Sten
fordas Universitātes mājaslapā),  
vai arī nomierināties un saprast, 
ka par vīrusu pagaidām ir zināms 
ļoti maz, ka vismaz civīlizēto un 
demokratisko valstu valdības in 
formāciju neslēpj. Kamēr valstis, 
starptautiskas institūcijas, amat
per sonas un ārsti lemj par to, ko 
un kā darīt un vai Covid-19 ir 
bīsta māks par “parastās gripas” vī 
rusiem, manuprāt, ir jārunā par 
katra cilvēka atbildību. Protams, 
cilvēks var izvēlēties riskēt un uz 
skatīt, ka viņu vīruss neskars vai 
skars pavisam viegli, bet tāds lē 
mums var nopietni apdraudēt 
dau dzus citus, ja viņš izrādīsies 
vīrusa pārnēsātājs. Tas ir līdzīgi kā 
ar dzērājšoferiem – varētu teikt,  
ka lai jau viņi sevi apdraud, ja tā 
grib, bet diemžēl viņi apdraud un 
arī nonāvē daudzus citus cilvēkus. 
Tādēļ var diskutēt, no kuŗienes tas 
vīruss un cik ātri to izdosies ie 
robežot, bet piesardzības pasā ku
mi un ierobežojumi ir jāievēro. 

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

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

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

To varat izdarīt caur Brīvās Latvijas 
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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

S Ē r A S

Latgales dēls,
skolotājs, sabiedriskais darbinieks un dzejnieks

ALBertS SPoĢiS
devies Mūžībā.

1924. gads 9. oktobris – 2020. gads 15. marts
Vārkava  Minstere  

Munu sirdi,
kas nagonti trauce,

šūnakt kaids nūmīrynōjis…
Kaids īt maņ vysur leidza,

pādu nūspīdumūs
vejūleites plaukst…

“Boltōs dūmas” (2000)
Mūsu draugs un domubiedrs
ALBertS SPoĢiS

1924. gada 9. oktobris – 2020. gada 15. marts

Biedrība “Latgales tradicionālās kultūras centrs “Latgaļu sāta””
Dainis mjartāns

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
Līdz dusēšu reiz klusā smiltainītē,
Tur tavā priedulāja pakrēslā.
(Tirzmaliete)

Pateicībā piemin
Latviešu Kopība Vācijā

minsteres Latviesu ģimnazijas saime

Pateicoties ziedotājai Lia Hei s
te rei, Vītolu fonda stipendiātiem 
jau 14. reizi ir iespēja apmeklēt 
kādu no aktuālākajām izrādēm 
Latvijas Nacionālajā operas un 
baleta namā. Šoreiz 5. martā zie
dotāja dāvināja 50 studentiem ie 
spēju apmeklēt baleta izrādi “Ro
 meo un Džuljeta”. 

Vairāki stipendiāti atzīst, ka šī 
ir pirmā reize greznajā Latvijas 
Nacionālajā operas namā. To ap 
liecina stipendiātes Anastasijas 
Sedihas vēstule: “Man šis vakars 
bija divtik aizraujošs, jo pirmo 
reizi dzīvē apmeklēju kādu iz 
rādi. ēkas dizains likās tik krāšņs, 
bet tajā pašā laikā klasisks – pir
mā doma, kas iešāvās prātā bija: 
“Jā, tiešām esmu atnākusi uz ba 
leta izrādi!” Lielā zāle, kuŗā noti
ka izrāde, lika iztēloties sevi ari s
tokrātu vidū 18. gadsimtā. Ap 
ziņa, ka Latvijā ir tik skaista 
architektūra un dizains, liek 
justies lepnai par savu valsti.”

Šādu sirsnīgu tradiciju – fonda 
stipendiātus aicināt uz operas 
izrādēm – 2007. gadā iedibināja 
ziedotājs Andrejs Ozoliņš. Šo 
gadu laikā apmeklētas izrādes 
“Riekstkodis”, “Gaišais strauts”, 
“Kopēlija”, “Traviata”, “Cosi fan 
tutte”, “Tango”, “Sapnis vasaras 
naktī”. Vēlāk tradiciju pārņēma 
ziedotāja Biruta Heistere, kuŗa ar 
mūziku saistījusi visu savu mūžu. 
“Mūzika ienes cilvēka dvēselē 
plašumu, garā – spēku un sirdī – 
maigumu un siltumu, prātā – 
gaismu un brīvību,” tā vienmēr 
vēstīja Heisteres kundze. Patei co
ties viņai, apmeklējām izrādes – 
“Bohēma”, “Valentīna”, “Ri  go
leto”, “Pērs Gints”. 

ziedotāja Lia Heistere 
dāvina stipendiātiem 

biļetes uz baletu
Latvijas valstspiederīgo 

IEvēRīBAI ārvalstīs
Ievērojot ārkārtējo situāciju Latvijā un koronavīrusa pan-

dēmiju ierobežojošos pasākumus ārvalstīs, Latvijas diplo-
mā tiskās un konsulārās pārstāvniecības no 16. marta līdz 
14. aprīlim turpinās nodrošināt konsulāro palīdzību ārkārtas 
situācijās. Vienlaikus informējam, ka nenotiks plānveida ap -
meklētāju pieņemšana klātienē. Vīzu pieteikumi tiks pie-
ņemti tikai ārpakalpojumu birojos, izņemot gadījumus, kas 
saistīti ar valsts interesēm vai humāniem iemesliem. Pie-
teikumi uzturēšanās atļauju saņemšanai Latvijā netiks pie-
ņemti.

Šo izmaiņu mērķis ir ievērot piesardzības pasākumus un 
iespējami nepieļaut infekcijas izplatīšanos. Arī turpmāk    
tiek nodrošināta pārstāvniecību darba nepārtrauktība, kā 
arī iespēja sazināties ar pārstāvniecībām pa telefonu, 
e-pastu vai pastu.

Aicinām Latvijas valstspiederīgos ievērot vietējo varas - 
 ie stāžu norādījumus, kas vērsti uz pandēmijas ierobežošanu, 
un izturēties atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību.

Pēc Birutas Heisteres aizieša
nas mūžībā tradiciju turpina 
viņas  meita Lia Heistere. Kopā 
ar ziedotāju apmeklētas izrādes 
“Turaidas Roze”, “Burvestība. 
Pajaci.” un “Romeo un Džuljeta”. 
Pirms izrādes stipendiāti ar zie
dotāju tikās kafejnīcā “Cafe 
Opera”. Uzrunā Lia Heistere uz 
svēra, cik svarīga ir šī tradicija un 
to, kā mamma iemācījusi viņai 
mīlēt operas un baleta mākslu. 

Stipendiāts Sandis Mauriņš 
pēc izrādes rakstīja: “Dejotāji ie 
lika visas emocijas, sirdi un dvē
seli. Kā topošais ārsts, sev ne 
manot, pievērsu uzmanību cil
vēka stājai, augumam, musku
ļiem.” Savukārt stipendiāte Re 
beka Ločmele papildina sajūtas, 
rakstot: “Paldies Lia Heisterei 
par lielisko iespēju apmeklēt 
izrādi. Tā bija ļoti skaista un 
spēja aizraut mani no paša sā 
kuma līdz beigām. Man ļoti pa 
tika, ka mēs varējām satikties ar 

Jums. Paldies ne tikai par baleta 
izrādi, bet arī par to, ka veltījāt 
savu laiku un atbraucāt uz Lat
viju, lai satiktu mūs. Šī bija pirmā 
reize, kad es apmeklēju baleta 
izrādi. Katra jauna pieredze un 
kultūras pasākums dod vairāk 
zināšanu un pilnveido manu ska
tu uz pasauli.” 

Paldies ziedotājai Lia Heisterei 
par šīs jaukās tradicijas turpi
nāšanu! Paldies “Cafe Opera” un 
vadītājam Dagnim Jefimovam 
par viesmīlību un rūpēm!

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

joPRojāM  INFoRMē,  IZgLīTo,  IZKLAIDē

Pasūtiniet digitālo laikrakstu ŠEIT:
www.brivalatvija.lv/abone-interneta 

vai maksājiet bankā SIA VESTA-LK kontā: 
AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
Konta nr.: LV80UNLA0050016243516
ar piezīmi “BL abon” un norādot vārdu, uzvārdu, 
e-pastu un mājas adresi

Ik nedēļu izlasīsiet jums svarīgu informāciju labā latviešu valodā.

Par reklāmu un sludinājumiem sazinieties ar redakciju 
Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, LV-1011, e-pasts: redakcija@brivalatvija.lv, 

tālr.: +371 67326761 vai +371 29439423

Laikraksts

jaunākā informācija sociālajos tīklos:
www.facebook.com/@brivalatvija
www.twitter.com @briva_latvija

Mājaslapa: www.brivalatvija.lv
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LATVIJA
Rīgas Evaņģēliskās draudzes 

Lieldienu dievkalpojums 12. ap 
rī lī Metodistu baz nī cā Rīgā, 
Akas ielā 13.

VĀCIJA
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.drau

dze rīko garīgās medi tāci jas die
nas 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
PLūDmALeS VoLeJBoLS
Latvijas plūdmales volejbolisti 

Aleksandrs Samoilovs un Jānis 
Šmēdiņš Dohā Pasaules tūres 
četru zvaigžņu turnīru beidza ar 
zaudējumu Polijas duetam astot
daļfinālā. Turnīrā ar 16. numuru 
izsētie Samoi lovs un Šmēdiņš iz 
slēgšanas tur nīra pirmajā kārtā 
ar 2:0 (21:16, 22:20) pārspēja vā 
ciešus Jūliusu Toli un Svenu Vin
teru, kuŗi izlikti ar 11. numuru. 
Astotdaļfinālā viņi ar 1:2 (21:18, 
27:29, 12:15) zaudēja  poļiem – 
Mihalam Bri lam un Gžegožam 
Fijalekam, kuŗi izsēti ar septīto 
numuru. Latvijas duets Dohā 
ieņēma dalītu devī to vietu un par 
sniegumu Kata ras galvaspilsētā 
nopelnīja 400 punk tu pasaules 
rangā.

 
BeNDiKAi LABĀKAiS 
SNiegumS PASAuLeS 

KAuSA PoSmoS 
Latvijas biatloniste Baiba Ben

dika Pasaules kausa se  zonas no 
slēguma posmā Kon tio lahti, So 
mijā, izcīnīja 15. vietu 7,5 km 
sprintā, kur pieļāva divas kļūdas 
šaušanā. Bendikai tas ir sezonā 
labākais sasniegums Pa  saules kausa 
sacensībās, ja ne  skaita pa  saules 
čempionātu, kur sasniegtos re 
zul tātus arī iekļauj Pasaules kau
sa ieskaitē.

Baiba Bendika

Sacensībās, kas risinājās bez 
skatītāju klātbūtnes, uzvarēja vā 
ciete Denīze Hermane, kuŗa fi 
nišu sasniedza pēc 20 minūtēm 
un 0,5 sekundēm. Viņas tautiete 
Franciska Preisa atpalika 20,1 se 
kundi un bija otrā, savukārt Nor
vēģijas biatloniste Tirila Ekhofa 
uzvarētājai zaudēja 32,3 sekundes 
un noslēdza laureātu trijnieku. 
Hermane un Preisa šaušanā kļū
dījās pa reizei, bet Ekhofa mēroja 
divus soda apļus. Bendika 95 da 
lībnieču konkurencē uzvarē tā jai 
zaudēja minūti un 13,6 sekundes. 

Pirmajā ugunslīnijā Baiba šāva 
nekļūdīgi un bija septītā ātrākā. 
Turpretim otrajā ugunslīnijā Ben
dikas šaušanas laikā pamatīgi 
sniga un diviem pēdējiem mēr
ķiem viņas lodes lidoja secen. 
Bendika 95 dalībnieču konku
ren cē uzvarētājai zaudēja minūti 
un 13,6 sekundes. 

Baiba Bendika Somijā pēdējā, 
astotajā, Pasaules kausa posmā 
10 km iedzīšanas sacensībās 
ierindojās 29. vietā. Par sacensību 
uzvarētāju tika kronēta francū
ziete Žulia Simona, kuŗa pa vie
nai reizei kļūdījās otrajā un trešajā 
šautuvē, finišējot ar laiku 30 mi 
nūtes un 43,5 sekundes. Tikmēr 
Bendika trasē devās vienu minūti 
un 14 sekundes aiz Hermanas un 
pirmajā ugunslīnijā pieļāva divas 
kļūdas, noslīdot uz 30. poziciju. 
Otrajā šautuvē Bendika bija ne 
kļūdīga un pameta to 21. pozicijā, 
tobrīd līderei zaudējot nedaudz 
vairāk nekā minūti un 11 se 
kundes. Trešajā ugunslīnijā stā
vus Bendika pieļāva vienu kļūdu, 
kā rezultātā izdevās pakāpties   
uz 15.vietu, līderei jau zaudējot 
ma  zāk nekā minūti. Cerības par 
augstvērtīgu vietu tika dzēstas 
pēc pēdējās šautuves, kuŗā pie
ļauti trīs “pūdeļi”, kā rezultātā 
izcīnīta 29. vieta.

*
Andrejs rastorgujevs Somijā 

sezonas pēdējā, astotajā, Pasaules 
kausa izcīņas posmā 12,5 km ie 
dzīšanas sacensībās ierindojās 
35. vietā, bet titulētais Francijas 
biatlonists Martēns Furkads kar
jēru noslēdza ar uzvaru. Savu
kārt Rastorgujevs iedzīšanu sāka 
vienu minūti un 48 sekundes aiz 
līdera Bē, bet jau pirmajā šautuvē 
guļus pieļāva četras kļūdas, kā 
rezultātā palika ārpus labāko 

piecdesmitnieka. Otrajā uguns lī
nijā Rastorgujevs bija izcils un 
nepieļāva nevienu kļūdu, spējot 
pakāpties uz 47. poziciju, bet pir
majā šautuvē stāvus viņam viena 
kļūda, kas gan neliedza pakāpties 
uz 42. poziciju, tobrīd līderim 
zaudējot gandrīz trīs minūtes    
un 50 sekundes. Pēdējā ugunslī
nijā Latvijas sportists pieļāva vēl 
vie nu kļūdu un tobrīd ieņēma 
39. poziciju, taču līdz finišam 
pakāpās vēl par četrām vietām, 
finišējot 35. pozicijā.

Pasaules kausa sezonu nāka
majā nedēļas nogalē bija pare
dzēts noslēgt Norvēģijā, tomēr 
Starptautiskā Biatlona federācija 
(IBU) ceturtdien informēja par 
lēmumu pēdējo posmu atcelt 
koronavīrusa riska dēļ.

grAuDiņA uN 
KrAVčeNoKA mAiNA 

treNeri
Eiropas čempiones plūdmales 

volejbolā Tīna Laura Graudiņa 
un Anastasija Kravčenoka turp
māk trenēsies Andŗa Krūmiņa 
vadībā, sportistes paziņojušas 
sa  vā Facebook mājas lapā tīmek 
lī. Kopš 2017. gada Kravčenoku 
un Graudiņu trenēja Genadijs 
Samoilovs.

čempiones kopā ar atbalsta 
komandu uz eiropas čem pio
nāta goda pjedestala. Pirmais 
no labās – Andris Krūmiņš

“Olimpiskajā gadā katram lē 
mumam un detaļām ir milzīga 
vērtība. Apsverot visas iespējas 
un tai skaitā arī riskus, esam no 
lēmušas mainīt mūsu koman 
das treneru sastāvu,” raksta spor
tistes savā kontā. “Gatavošanos 
olimpiskajām spēlēm turpināsim 
trenera Andŗa Krūmiņa vadībā 
un dosimies kopā aizvadīt tre
niņnometni Losandželosā pirms 
Pasaules tūres četru zvaigžņu 
posma Meksikas pilsētā Kan ku nā.”

Interesants ir Andŗa Krūmi  
ņa komentārs pēc Graudiņas un 
Kra včenokas uzvaras Eiropas 
čem pionātā pērn: “Viņām ir per
fekta komandas ķīmija – Nastjas 
slaviskais gars, sportiskā nekau
nība, lieliskās techniskās īpašības, 
savukārt Tīnai fiziskā sagata vo
tība ir fantastiska. Meitenēm ir 
degošas acis un motīvācija strā
dāt, negrib apstāties pie tā, ka ir 
labākās Eiropā. Pie šī titula ne 
apstāsies, jo pasaulē toni nosaka 
ne Eiropas komandas.”  

Duets izsaka pateicību trene
rim, pie kuŗa trenējoties, viņas ie 
priekšējā sezonā kļuva par Eiro
pas čempionēm un izcīnīja vietu 
Tokijas Olimpiskajās spēlēs. “Vē 
la mies pateikt paldies trenerim 
Genadijam par viņa doto iegul

dījumu un darbu mūsu kā spor
tistu izaugsmē un attīstībā,” teikts 
paziņojumā. Aģentūra LETA jau 
ziņoja, ka pirms šīs sezonas no 
Genadija Samoilova aizgāja otrs 
spēcīgākais Latvijas duets – Jānis 
Šmēdiņš/Aleksandrs Samoilovs.

KAS JAuNS 
rīgAS mArAtoNĀ?

30. jubilejas sezonā Rimi Rīgas 
maratons sarūpējis skrējiena vē s 
tu rē iespaidīgākās trases, visu 
distanču dalībniekiem piedāvājot 
izbaudīt startu pie Brīvības pie
mi nekļa. Organizatori aicina būt 
aktīviem, gatavoties un sportot, 
ievērojot epidemiologu norādī
jumus. Tas būs vēstu risks mirklis, 
ņemot vērā, ka pir mā Rīgas ma 
ratona starta šāviens 1991. gadā 
atskanēja tieši pie Brīvības piemi
nekļa. Maratona trase, kas ietvers 
Brīvības ielu, Rī  gas centru, Jauno 
teiku un Mežaparku, šķērsos 
Vanšu un Akmens tiltus, kā arī 
paviesosies Pārdaugavas roman
tiskajās Dze gužkalna un Āgens
kalna apkārt nes ieliņās, vairāk 
demonstrēs Rīgas pilsētu un tās 
dažādību un būs atbilstoša starp
tautiskajiem standartiem, Rimi 
Rīgas maratonam jau otro gadu 
norisinoties Pasaules Vieglatlē ti
kas asociā ci jas Zelta kvalitātes 
zīmē.

BASKetBoLS
Latvijas basketbola klubs Vents-

pils zaudēja Starptautiskās ba  s
ket bola federācijas (FIBA) ce 
turtdaļfināla kārtas atbildes spē
lē, mājās ar rezultātu 90:112 (11:34, 
24:30, 25:23, 30:25) atzīstot Bah-
češehir Koleji vienības pārāku 
mu. Tādējādi pusfinālā iekļuva 
Bahčešehir Koleji vienība, kas 
pirmajā spēlē Stambulā bija pā 
rāka ar rezultātu 78:77. Pāra uz 
varētājs tika noskaidrots divu 
spēļu summā.

teNiSS
Starptautiskā Tenisa federācija 

(ITF) paziņoja, ka Co  vid-19 
vīru sa straujās izplatības dēļ uz 
nenoteiktu laiku pārceltas Fede
rāciju kausa fināla sacensī bas, kā 
arī kvalifikācijas turnīru spēles, 
kuŗās aprīļa vidū startēt bija 
paredzēts Latvijas izlasei. Fede
rāciju kausa fināls no 14. līdz     
19. aprīlim bija paredzēts Buda
peštā Lāslo Papa arēnā, tomēr 
ņemot vērā vīrusa straujo izpla
tību Eiropā, sacensības ir pārcel
tas uz nenoteiktu laiku. Pasā
kuma organizātori paziņoja, ka 
tuvākajās 48 stundās visu biļešu 
īpašnieki tiks informēti par ra 
dušos situāciju, kā arī viņiem tiks 
piedāvātas alternātīvas iespējas.

BoKSS
Latvijas boksera maira Brieža 

un kubieša Juniera Dortikosa 

21. martā  paredzētā cīņa pārcelta 
uz 16. maiju, informē rīkotāji.    
35 gadus vecais Briedis profe sio
nālā boksera karjērā izcīnījis 26 
uz  varas, no kuŗām 19 bijušas ar 
nokautu, un cietis vienu zaudē
jumu WBSS pirmās sezonas 
pusfinālā Rīgā pret ukraini Olek
sandru Usiku. Kubas bokseris 
Dortikoss, kuŗš nesen nosvinēja  
33. dzimšanas dienu, izcīnījis 24 
uzvaras, tikai divās no tām esot 
spiests ringā aizvadīt visus pare
dzētos raundus, un arī piedzīvo 
jis vienu zaudējumu – nedēļu 
pēc Brieža zaudējuma Usikam 
kubietis Sočos otrā WBSS pusfi
nālā ar nokautu zaudēja krievam 
Muratam Gasijevam.

DAŽoS VĀrDoS
• Deivisa kausa izcīņas Pa  sau

les otrās grupas nākamajā kār tā 
Latvijas tenisistiem septembrī 
būs jāspēlē Turcijā pret šīs valsts 
izlasi. Spēles paredzētas no 18. 
līdz 20. septembrim. Spēles uzva
rētājs nākamajā sezonā spēlēs 
Pasaules pirmajā grupā, zaudētāji 
paliks otrajā grupā. 

• Latvijas rekordistei vieglatlē
tikas daudzcīņā Laurai ikaunie
cei (attēlā) veiksmīgi veikta ceļ
gala ope rācija. Laura cer, ka pa 
spēs saga tavoties olimpiskajām 
spēlēm.      

• Latvijas florbola izlase pa 
saules čempionātā, kas decembrī 
risināsies Somijā, ielozēta A gru
pā kopā ar somiem, titulētā         
ko vienību Zviedriju un Dāniju, 
B grupā spēlēs Čechija, Šveice, 
Vācija un Norvēģija.

• Ar mērķi pasargāt futbolistu 
tiesības nodibināta Latvijas Fut
bola arodbiedrība (LaFa). Par 
tās vadītāju kļuvis organizācijas 
dibinātājs un Latvijas Futbola 
federācijas prezidents Kaspars 
Gorkšs. Organizācijas mērķis ir 
nodrošināt ikviena Latvijas fut
bolista darba tiesības un inte
reses nodarbinātības jautājumos 
pašu mājās un ārzemēs.     

P. Karlsons


