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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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In Memoriam
Alberts Spoģis
(1924 – 2020)

2. lpp.

Franka 
Gordona un 
Kārļa Streipa 

komentāri
5. lpp.

Par PBLA 
rīcību krizes 

apstākļos
7. lpp.

Zentu Mauriņu 
pieminot

10. lpp.

Tautieši 
atgriežas mājās

9. lpp.

Latvija dienu 
ritējumā
3. un 4. lpp.

9 770934 67501 8 12

Pirmdien, 23. martā Valsts pre
zidents Egils Levits preses brīfingā 
informēja par to, ka ar valsts aug
stākajām amatpersonām pirmo 
reizi Latvijas vēsturē notikusi vie
nošanās, kā valsts funkcionēs ār 
kārtas situācijas apstākļos. Valsts 
iestādēm un amatpersonām jābūt 
radošai pieejai, lai nodrošinātu 
valsts funkcijas, un jebkuŗš for
mālisms ir pretrunā ar šo mērķi, 
sacīja Egils Levits.

Valsts prezidents ar premjeru 
Krišjāni Kariņu (Jaunā Vienotība), 
Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūr
 nieci (Nacionālā apvienība), Sa 
tver smes tiesas priekšsēdētāju Ine 
tu Ziemeli un Augstākās tiesas 
priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču ko 
pīgi pieņēma dokumentu, kas 
noteiks valsts darbības pamat
principus ārkārtas situācijā.

Šī dokumenta pamatprincipi 
pa  redz, ka valsts pastāvēšana, sa 
biedrība un ikkatrs cilvēks jāaiz
sargā jebkuŗos apstākļos. “Jebkuŗš 
juridisks formālisms un reso ri sms 
ir pretrunā ar šo Satversmes mēr
ķi,” teica E. Levits. Ārkārtas situā
cijā visām valsts iestādēm un amat
 personām jāorganizē darbs tā, lai 
valsts pastāvēšana, sabiedrības aiz
sardzība tiktu nodrošināta. Jābūt 
radošai pieejai, lai šajos apstākļos 
to varētu īstenot, uzsvēra mūsu 
Valsts prezidents.

Šajā situācijā krizes vadība ir 
Ministru kabineta uzdevums, tas 
vada situācijas pārvarēšanas pasā
kumus, kamēr pārējās iestādes un 
amatpersonas savas kompetences 
ietvaros palīdz valdībai pārvarēt 
šo situāciju. “Valsts darbojas vie
noti, lai visi kopā varētu šo si 
tuāciju pārvarēt,” uzsvēra prezi
dents. Uz jautājumu, kā tagad 
strā  dāt Saeimai, kuŗai šobrīd jā 
ievēro savstarpējā distancēšanās 
sakarā ar Covid19, Egils Levits 
skaidroja, ka arī Saeima turpina 
darbu un nepieciešamības gadī
jumā savas funkcijas īsteno at 
tālināti, un tas ir pieļaujams.

“Ja nepieciešams, tad valsts 
konstitucionālo orgānu, institū ci
ju, iestāžu un amatpersonu darbī
bas formas ir piemērojamas ap 
stāk ļiem, ko nosaka ārkārtas si 
tuācija. Tas ietver arī attālināta dar
ba režīmu, cilvēku tiešo savstar
pējo kontaktu ierobežošanu, iz 
vērstu darbību elektroniskajā vidē 
un citus pasākumus, kas iespēju 
robežās nodrošina to funkciju 
veikšanu un uzdevumu pildīšanu,” 
skaidroja Levits.

Visiem iedzīvotājiem savukārt  ir 
absolūts pienākums pildīt visus  
no  teikumus saistībā ar ārkārtas 
situā ciju, izrādīt solidaritāti, rūpē
ties par sevi, saviem tuviniekiem un 
valsts kopējo labumu, lai ko  pē jiem 
spē kiem mēs šo krizi pārvarētu. 

Jauna konstitucionālā prakse Latvijā: 
bez formālisma un radošiSALLIJA BENfELdE

Prezidents arī apliecināja, ka 
atbalsta savulaik no Satversmes 
izslēgtās normas – 81. panta atjau
nošanu, lai ļautu valdībai pieņemt 
noteikumus ar likuma spēku ār 
kārtas situācijas laikā. To pirms 
vairāk nekā 10 gadiem no Satver
smes izslēdza, jo pantu izmantoja 
tad, kad tas nebija nepieciešams. 
Egils Levits sacīja, ka atbalsta 

šādas normas atjaunošanu, nosa
kot, kuŗos gadījumos var pieņemt 
noteikumus ar likuma spēku, kas 
darbotos zināmu laiku. Prezidents 
ierosina veidot šādu diskusiju, bet 
arī norādīja, ka par to var izlemt 
tikai Saeima ar divu trešdaļu balsu 
vairākumu. Taču viņš pats būtu 
gatavs piedāvāt konkrētu panta 
redakciju. 

Kopumā, atskatoties uz Valsts 
prezidenta preses brīfingu, gal ve
nā informācija ir iedalāma vai
rākās tēzēs:

• Prezidents, premjers, Saeimas 
spīkere, Satversmes tiesas un Aug
stākās tiesas priekšsēdētāji vieno
jas par valsts funkcionēšanas pa 
mat principiem.

• Levits: Šis ir jauns formāts, kas 
iedibina jaunu konstitucionālo 
praksi.

• Amatpersonu pieņemto do 
kumentu jau 23. martā publicēja 
“Latvijas Vēstnesī”.

• Pamatprincipi: valsts pastā
vēšana, sabiedrība un ikkatrs cil

vēks jāaizsargā arī ārkārtējā situā
cijā.

• Valsts iestādēm un amat per
sonām jāorganizē darbs, lai to 
nodrošinātu.

• Levits: Jebkuŗš juridisks for
mā lisms un resorisms ir pretrunā 
ar šo Satversmes mērķi.

• Krizes vadība ir Ministru ka 
bineta uzdevums.

• Saeima turpina darbu, ja va  
jag – attālināti. 

•  Saeima sāk meklēt risināju
mus darbam tiešsaistē.

• Iedzīvotājiem ir absolūts pie
nākums pildīt visus noteikumus.

• Levits atbalsta Satversmes 
81.  panta atjaunošanu – valdībai 
pieņemt noteikumus ar likuma 
spēku.

• Šajā normā būtu jāprecizē, kad 
tas ir iespējams. 

Kā dzīvosim? 
Tātad Saeima un valdība strādās 

attālināti, jo Satversme “mūsdienu 
tulkojumā” to noteikti pēc būtības 
pieļauj – būtu dīvaini apgalvot, ka 
Satversmē tas nav paredzēts, jo tās 
tapšanas laikā nebija pat jēdziena 
“digitāls”. Manuprāt preses brī 
fings sakārtoja, it kā salika pa 
plauktiņiem valsts pārvaldi un 
likumdevēja darbību ārkārtas ap 
stākļos. Vietā bija arī prezidenta 
sacītais par radošumu – pēdējās 
dienās esam pārliecinājušies, ka tā 

tiešām netrūkst. Pirms vairākām 
dienām ideju hakatonā (hakatons – 
no vārdiem “hakeris” un “mara
tons” ir pasaulē plašu popularitāti 
guvis pasākums, kuŗa laikā tiek 
mēģināts radīt kaut ko jaunu), kur 
meklēja veidus, kā cīnīties ar 
Covid19, uzvarēja komanda, kas 
piedāvāja ražot sejas vairogus ar 
3d printeru palīdzību. Šobrīd 
darbs rit pilnā sparā un mediķi jau 
saņēmuši pirmos sejas aizsargus. 
Patīkami pārsteidza arī ziņa, ka 48 
stundu laikā zinātnieku un inže
nieru komanda Rīgas Techniskās 
universitātes (RTU) dizaina fab
rikā radījusi prototipu automa
tizētam plaušu ventilatoram, kuŗa 
ražošana būtu pietiekami vien
kārša un lietošana ērta, lai spētu 
operatīvi sniegt palīdzību pacien
tiem ar Covid19 izraisītiem elpo
šanas traucējumiem. Kā jau krizes 
situācijā, labāk izgaismojas gan 
labie, gan ne tik jaukie sabiedrības 
ieradumi un uzskati. Aizvien bie

žāk savu palīdzību tiem, kuŗi ne 
spēj sevi apgādāt ar nepiecieša ma
jām precēm un zālēm vai kuŗiem 
nevajadzētu iet ārā un riskēt ar 
inficēšanos, piedāvā ne tikai lab
darības organizācijas, bet arī cil
vēki, kuŗi vienkārši vēlas palīdzēt. 
Mākslinieki sociālajos tīklos mū 
zicē, lasa priekšā grāmatas vai 
gluži vienkārši cenšas cilvēkus 
kaut mazliet uzjautrināt, dot prie
ku. Mēdz teikt, ka pēc šīs vīrusa 
krizes pasaule būs mainījusies ne 
tikai technoloģiju jomā un iz 
pratnē par darbu. domāju, ka kri
ze mums visiem būs atgādinājusi 
par labestību, kopības izjūtu, pat 
esot vismaz divus metrus vienam 
no otra. Brīžam neprātīgais skrē
jiens nupat tiek palēnināts, liekot 
domāt arī par to, kam ikdienā 
nekad nepietika laika. Jā, noteikti 
sagaidīsim arī ļaunumu un pa 
viršību, vienaldzību un vienkārši 
muļķību, bet no sirds ceru, ka 
kļūsim gaišāki un viedāki. 

Einārs Deksnis un Guntis Kuļikovskis (attēlā) no RTU zinātnieku 
grupas, kas izgudrojuši mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtu 
Emergency Ventilator, lai palīdzētu pacientiem ar īslaicīgu 
elpošanas mazspēju

Face Shields – 3D printēts sejas 
aizsargs medicīnas profesio nā
ļiem
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Ziņu lasītājs apellē pie to cilvē
ku godaprāta, kas Covid-19 pan
dēmijas laikā iebraukuši Latvijā 
no ārzemēm. Viņiem esot jāpa
kļaujas 14 dienu karantīnas re 
žīmam. Valstij neesot iespēju pār 
baudīt, vai viņi to patiesi arī da 
ra, tāpēc esot jāpaļaujas uz viņu 
sapratni un godaprātu. Kamēr 
man godaprāts vēl ausīs, zvana 
tālrunis: Minsterē no rīta miris 
mans ilggadējais draugs Alberts 
Spoģis. domāju: vēstures skolo
tājam visai piemērots miršanas 
datums, 15. martā taču senajā 
Ro  mā sazvērnieks Brūts nodūra 
Jūliju Cēzaru. Kaut atentātam ar 
godaprātu sakara nebija, televī
zijā teiktais prātā ņem virsroku, 
un top virsraksts turpmākajām 
Albertam veltītām piemiņas un 
atmiņu rindām.

Pirmās atmiņas ir no 1964. ga 
da, kad pulciņš Minsteres Latvie
šu ģimnazijā strādājošo kollēgu 
ar glāzi vīna atzīmējām Alber    
ta 40. dzimšanas dienu. Uz viņa 
rakstāmgalda bija novietots vā 
cu nopietnākais un dziļākais die
nas laikraksts Frankfurter Allge-
meine ar ievadrakstu par tai lai 
kā notiekošo Vatikāna koncilu. 
Avīze šķita parādām Alberta in 
telektuālismu un katolicismu.

Visbiežāk tikāmies un sadar
bo jāmies 70. gados, kad nāka ma
jās Minsteres ģimnazijas mājās 
Vīnburga ielā mūsu biroji bija 
viens otram blakus. Līdzās sa 

Cilvēks ar godaprātu
Nekrologa vietā

viem vēstures un katoļu ticības 
mācības skolotāja pienākumiem 
Albertam bija uzticēta liela daļa 
skolas darbvedības, rakstvedības. 
Neskaitāmas pateicības ziedo tā
jiem un skolas darba atbalstī tā
jiem trīs kontinentos bija Alber 
ta rakstītas. Viņš bija visilgāk 
strā dājošais darbarūķis, tāds kā 
viszinis, pie kuŗa vērsties, ja bija 
kas izdibināms par skolas noti
kumiem, tradicijām, pagātni. di 

rektori mainījās, bet Alberts ar 
skolu šķita saistīts mūžīgi. Tad 
jau arī sakarīgi, ka tieši viņš bija 
tas, kuŗš pēc pensijas gadu sa 
sniegšanas sarakstīja un sakopoja 
sava mūža plašāko publikāciju, 
530 lappušu biezo, 2008. gadā iz 
doto sējumu Minsteres Latviešu 
ģimnazija izdzīvoja 1946 –1998.

 Alberts bija dažādu veidu rak
stu draugs. Trimdas laikrakstiem 
viņš rakstīja grāmatu recenzijas 

un sarīkojumu atreferējumus, vis 
vairāk Brīvās Latvijas  priekštecei 
Latvijai.  Viņam iznāca vairāki 
dzejoļu krājumi, no latgaliešu 
mēlē lasāmajām Zilo ezeru šal-
kām (1959) un Pirmajām vijolī-
tēm (1960) līdz uz pērnā gada 
oktobrī atzīmēto 95 gadu jubileju 
sagatavotajām Atvadām (jeb vai 
bija Ardievām?), kuŗas nodru kā
tas gatavā grāmatas formā dažu 
mēnešu aizkavējuma dēļ pats 
Alberts tā i nedabūja redzēt. Viņš 
bija savā laikā vairāku ar Latgali 
saistītu izdevumu redaktors, pa 
godinājumu saņēmējs, ar vācu 
tautības dzīvesbiedri Mariju 
kup las ģimenes veidotājs...

Tomēr pati augstākā uzslava 
Albertam pienākas par viņa dar
bu Minsteres ģimnazijā. Viņš 
visus gadus, kuŗus  nostrādājām 
kopā, ne reizi nepateica nevienu 
negātīvu vērtējumu par saviem 
kollēgām. Ne reizi nedzirdēju 
kādu skolēnu par viņa izturē ša
nos sūdzamies. Jutu, ka starp 
skolēniem viņam nebija ne lu 
tekļu, nedz peļamo. Viņš centās 
skolēniem dot zināšanas un iz 
pratni, bet mazāku prieku viņam 
sagādāja  skolēnu šķirošana tā 
dos, kas ar apgūstamo vielu ti  ku
ši labāk galā, un tādos, kas slik
tāk. Cilvēks ar godaprātu man 
liekas aizgājušajam draugam 
piemērots apzīmējums. 

Kad īsi pēc gadsimtu mijas 
pārcēlos uz dzīvi Rīgā un abi bi 

jām kļuvuši pensionāri, vairāk
kārt tikāmies ar Albertu gan 
Minsterē, gan Rīgā. Starplaikos 
sazvanījāmies. Kaites, vainas, sli
mības kļuva par arvien izteiktā
kiem mūsu sarunu tematiem. 
Reiz Alberts teica: esot apslimis 
mūsu kādreizējais kollēga, māk
slinieks un zīmēšanas skolotājs 
Pēteris Purmalis. Viņš pats, Al 
berts, nodarbojoties ar sava ne 
krologa rakstīšanu. Izrādās, ka 
par nekrologu viņam  labpatika 
saukt  stāstu par savu dzīvi, ko 
viņš bija apņēmies uzrakstīt līdz 
sava mūža beigām. Palieku  ne 
ziņā, vai viņam tas izdevās, tomēr 
par cilvēku, kas gribēja uzrakstīt 
savu “nekrologu”, tādu neklājas 
izmēģināt citam. Tā, lūk, cenšos 
attaisnot daudzos robus, kas ie 
priekšējās rindkopās par Albertu 
būs atstāsti. 

Vienai no mūsu pēdējām tāl
sarunām tuvojoties beigām, Al 
berts teica, ka viņam drīz jāiet 
pie Pēteŗa. Iedomājies, ka Alberts 
iecerējis apciemot sasirgušo Pē 
teri Purmali, lūdzu, lai viņš Pēteri 
labi sirsnīgi pasveicina arī no 
manis. Taču izrādījās, ka Alberts 
runā nevis par Purmali, bet ka 
viņš sajutis, ka drīz būs tikšanās 
ar debesvārtu atslēgu turētāju 
Svēto Pēteri. Nav nekādu šaubu, 
ka Pēteris Albertu debesu pla šu
mos ielaidīs. Ja nu nepelnītā  kār
tā vieta reiz atrastos arī man, 
būtu skaisti satikties...

EdUARdS SILKALNS  

Dzejnieks un ilggadējais Minsteres Latviešu ģimnazijas skolotājs 
Alberts Spoģis savā 90 gadu jubilejā Vācijā

Tagad jau Mūžībā aizsauktais 
dievatziņas meklētājs Alberts 
Spoģis šādu virsrakstu  2000. ga 
dā  bija licis nekrologam par pa 
zīstamo trimdas katoļu teologu  
dr. Pēteri Cirsi S. J. Tādu pašu 
virsrakstu izvēlējos likt arī savam 
nekrologam par cienījamo aizg ā
jēju – mūsu bijušo kollēgu Min
steres Latviešu ģimnazijā, kuŗu 
allaž nodarbināja filozofiskas 
dabas jautājumi par cilvēka ek 
sistences būtību Mūžības aspek
tā, kas viņu dzīves jēgas meklē
jumos vienoja ar studiju laikā 
Spānijā iepazīto filozofu un rak
stnieku Konstantinu Raudivi.  

1924. gadā Vārkavā dzimušais 
un Otrā pasaules kaŗa gaitas iz 
staigājušais un labo roku zau dē
jušais dzejnieks un LMĢ vēstures 
un ticības mācības skolotājs bija 
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, 
vairāku dzejoļu krājumu autors, 
trimdas Latviešu preses biedrības 
un Latvijas Rakstnieku savie nī
bas biedrs, kā arī Latviešu katoļu 
studentu un akadēmiķu apvie
nības Dzintars līdzdibinātājs 
1947. gadā (savā Alma Mater 
Baltijas universitātē freiburgā), 
kuŗas devīze ir Deo et Patriae – 
“dievam un Tēvijai”, kas bija arī 
šī Latgales dēla dzīves moto. Bez 
šī dziļā patriotisma  un sirds
dedzes nemaz nebūtu bijusi  ie 

Dziļāko atziņu meklētājs Mūžībā

do mājama viņa nerimtīgā kal
pošana MLĢ Latvijas nākotnes 
labā. (95 gadu jubilejā viņu rak
stiski sveica arī Latvijas Valsts 
prezidents Egils Levits kā viņa 
bijušais skolnieks), nedz arī  viņa 
aizrautīgā iesaiste visa latgaliskā 
cildināšanā, sākot ar Latgaļu 
sātas izveidi trimdā un latga
liskās preses aktīvu atbalstīšanu, 
V. Lōča Latgaļu grāmatu izdev
niecību Minhenē, bet par visu 
vairāk nebūtu iedomājama viņa 
skaistā Latgales cilvēka un dvē
seles izpausmju izdziedāšana 
dzejā, kas apkopota vairākos sē 
jumos. Uz 80. dzimšanas dienu 
Rēzeknē iznāca viņa dzejoļu  iz 
lase “Gaismas brīži”. Jubilārs sevī 

ideāli apvienoja visa latviskā un 
reizē latgaliskā nesadalāmības 
likuma sintēzi, kas izteikta dzies
mas vārdos “daugav’ abas malas 
mūžam nesadalās”. 

Skaists viņa raženā mūža vai na 
gojums bija 2018. gadā piešķirtais 
Lielais Boņuks  par izciliem no 
pel niem Latgales kultūras radī
ša nā un saglabāšanā visa mūža 
gaŗumā. Lielākais aizgājēja vei
kums ir 2003. gadā tapušais 
kapitāldarbs trimdas izglītības 
jomā – “Minsteres Latviešu ģim
nazija izdzīvoja 1946 ‒ 1998”, kuŗā 
atspoguļota tās lielā loma mūsu 
tautas vēsturē Latvijas okupācijas 
laikā. Vieglas smiltis Vārkavas 
spalvas bruņiniekam! 

Karmena Kurzemniece

Ir vasara, zied vaivariņi, mēļie virši,
pār pļavām kaira ziedu smarža veļas
un bites silos kāri ziedu saldmi smeļas,
briest rudzu lauks, dzied vālodze pirms lietus,
ar dzintarainām medus lāsēm pildās visas kāres,
un pāri ezeram peld balti mākoņvāli…
Skan Latgale, skan mīļā dzimtā puse,
dzied dvēsele Radītājam Augsto dziesmu
par mūža guvumu, par viedo gara gaismu,
par debess atspulgu, ko šeit jau skatīt ļauts.

 SELGA SILKALNA  

Aizv. gs. 80. gadi. Alberts Spoģis viņa vadītajā latgaliešu grāmatu 
krātuvē Latgaļu sāta, Minsterē, Vācijā

IN MEMORIAM – Alberts Spoģis (9.10.1924 – 15.03.2020.)
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            Monika Zīle, rakstniece: 
Pirmā mājas karantīnas nedēļa, lie 
kas, norit bez īpašiem satricinā ju

miem. disputi sociālajos tīklos 
galvenokārt par valdības sperta
jiem soļiem, veikalu plauktu sa 
turu un līdzpilsoņu bezatbildī
bu, staigājot apkārt pēc atgrie
šanās no slimības plaši skarta

jiem apvidiem. Arī pašmāju psi
chologi vēl nesteidzas prognozēt, 

kā šie apstākļi ietekmēs attiecības 
ģimenēs, kur diezgan ierobežotā telpā 

pailgi jāuzturas bērniem un vecākiem. 
Tie sa, daudziem ir atvaļinājumu, tālāku ceļojumu un brīvdienu 
pieredze. Bet šī ir cita situācija, uzsveŗ pa tīmekli klīstošas no angļu 
valodas tulkotas publikācijas autors, pieaugušajiem ģimenes lo 
cekļiem tāldarbs nozīmē uz mājām paņemtu spriedzi, kas, mīļā 
miera labad kādu laiku valdīta, var saplosīt šķietami stiprās at 
tiecības.

Protams, interneta “patiesības” nedrīkst uztvert pārāk nopietni, 
ieskaitot jau minētajā sacerējumā piesaukto laulību šķiršanās pro
centu, kas, vīrusa “kodienam” atslābstot, Ķīnā esot strauji pieau
dzis: kopā pavadītajās noslēgtības dienās daudzi partneŗi viens 
otrā ieraudzījuši agrāk nekaitinājušas rakstura īpašības un ne 
pieņemamu attieksmi pret bērnu audzināšanu. Laikam tā arī būs, 
ka no mājas karantīnas iziesim resni, ar makaroniem un griķiem 
uzbarojušies, un bez attiecībām – vietējo sociālo tīklu asprāši at 
ļaujas melno humoru. Jokiem vieta jebkuŗā situācijā, bet, pavisam 
nopietni runājot, Covid-19 ietekmēs ne tikai ekonomiku.

Gribētos piebalsot apgalvojumiem, ka vīrusa krize līdztekus ne 
gācijām ceļ vērtību cilvēcībai un solidaritātei un pēc pandēmijas 
atkāpšanās būsim labāka sabiedrība.

(No Latvijas Avīzes)

***
Valsts prezidents izsludina 

likumu ar atbalsta 
pasākumiem Covid-19 

seku novēršanai
Valsts prezidents Egils Levits 

21. martā izsludināja Saeimas  
20. martā atbalstīto likumpro
jektu par valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanas un pārva
rēšanas pasākumiem saistībā ar 
jaunā koronavīrusa izraisītās sli
mības Covid-19 izplatību, liecina 
paziņojums oficiālajā izdevumā 
Latvijas Vēstnesis. Likumā vienu
viet ietverts plašu valsts atbalsta 
pasākumu klāsts slimības seku 
novēršanai, tostarp dīkstāves pa 
balstu izmaksa darba ņēmējiem. 
Likuma mērķis ir noteikt pasā
kumus valsts apdraudējuma un 
tā seku novēršanai un pārvarē
šanai, īpašos atbalsta mechanis
mus, kā arī krizes izdevumus, 
kas tieši saistīti ar Covid-19 izpla
tības ierobežošanas financēšanu. 
Ministru kabinets noteiks noza
res, kuŗām saistībā ar Covid-19 
izplatību ir radušies krizes izde
vumi un kuŗām ir piemērojami 
likumā noteiktie pasākumi un 
īpašie atbalsta mechanismi.

*
Kā liecina Slimību profilakses 

un kontroles centra jaunākie 
dati, kopumā ar Covid-19 sasli
mušo skaits valstī uz 24. marta 
rītu bija sasniedzis 197 cilvēkus. 
diennaktī veikti 987 izmeklējumi 
personām ar aizdomām par sa 
slimšanu ar Covid-19, savukārt 
līdz šim Latvijā kopumā veikti 
6114 šādi izmeklējumi.

***
Cīņā ar Covid-19 iesaistītajiem 
mediķiem piešķirs piemaksas
Valdību veidojošās partijas vie

nojušās nodrošināt piemaksas 
mediķiem, kuŗi strādā, lai iero
be žotu un novērstu pan dēmijas 
sekas, 23. martā pēc koaliciju 
partiju tikšanās sacīja Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš (JV). 
Kariņš uzsvēra, ka 24. martā, val
dības sēdē plānots atbalstīt pie
maksas mediķiem, kuŗi strādā 
“pirmajās frontes līnijās”, cīno 
ties ar Covid-19 pan dēmijas se 
ku novēršanu. Vese lī bas ministre 
Ilze Viņķele (AP) norādīja, ka 
panākta vienošanās terminētas 
piemaksas vismaz 20% apmērā 
piešķirt Neatlie ka mās medicī
niskās palīdzības die nesta medi
ķiem, Slimību profilakses un 
kontroles centra epidemiolo
giem, laboratorijās strā dā jo ša
jiem, slimnīcu uzņem ša nas no 
daļu personālam un Lat vijas In 
fektoloģijas centrā strādā joša
jiem.

Valsts atbalsts krizes seku ma 
zināšanai sasnie dzis vairāk nekā 
divus miljardus eiro, žurnālis
tiem sacīja finanču ministrs Jānis 
Reirs (JV).

Pēc viņa aplēsēm, valsts plā no
tais atbalsts no sākotnēji plā no  
tā viena miljarda eiro nu jau ir 
sasniedzis nedaudz virs diviem 
miljardiem eiro. Valdībā atbal stī
tais priekšlikums par dīkstāves 
pabalstu krizes visvairāk skarto 
uzņēmumu darbiniekiem valstij 
izmaksās no 60 miljoniem eiro 
līdz pat 200 miljoniem eiro, ja 
tiks pieņemts lēmums paplašināt 
atbalstāmo nozaru loku. Valdība 
arī atbalstīja priekšlikumu atjau
not Altum garantiju program
mas, kuŗām varēs pieteikties ik 
viens uzņēmums, tostarp tādi, 
kuŗus Covid-19 krize nav skārusi. 
Altum grantu programmā būs 
pieejami 750 miljoni eiro, bet kre 
ditu financēšanas programmā   – 
200 miljoni eiro. Reirs sacīja, ka 
līdz šim pieņemti lēmumi par 
valsts atbalstu 1,1 miljarda eiro 
apmērā, bet dažādos citos finan
ču instrumentos ir rezervēts vēl 
viens miljards eiro. Piemēram, ar 
Eiropas Investīciju banku ir no 
slēgts līgums, kas ļauj Latvijai 
piekļūt 400 miljoniem eiro, lai 
mazinātu Covid-19 radītās sekas. 
Tāpat no šī plānošanas perioda 
Eiropas Savienības fondiem ir 
pie ejami 600 miljoni eiro, kas 
tiks pārstrukturēti, lai palīdzētu 
tām nozarēm, kuŗām atbalsts 
patlaban nepieciešamas.

***
Edgars Rinkēvičs Baltijas 

un Vācijas ārlietu ministru 
sanāksmē 

17. martā ārlietu ministrs Ed 
gars Rinkēvičs videokonferencē 
ar Igaunijas, Lietuvas un Vācijas 
kollēgām pārrunāja aktuālitātes 
saistībā ar Covid-19 izplatības 
ierobežošanu, akcentējot nepie
cie šamību ciešāk koordinēt vie
notu Eiropas Savienības rīcību.

Ārlietu ministrs Edgars Rin kē
vičs izteica pateicību Vācijas 
pusei par atbalstu, meklējot ri 
sinājumus krizei uz Polijas – 
Vācijas robežas. Prioritāte ir at 
brīvot transita koridorus, nodro
šinot iespēju cilvēkiem atgriez
ties mītnes zemēs, kā arī nodro
šinot kravu transporta brīvu 
plūsmu. Ministri bija vienisprā 
tis, ka jāveicina vienota koordi
nēta Eiropas Savienības atbilde 
jaunajiem izaicinājumiem, lai 
novērstu medicīnas preču defi
citu, brīvu kravu kustību un n o
drošinātu humāno transitu, lai 
cilvēki varētu atgriezties dzim
tenē.Sarunu turpinājumā ārlietu 
ministri pārrunāja arī situāciju 
Sīrijā un Turcijā, norādot, ka 
būtiski turpināt sniegt humāno 
palīdzību bēgļiem un turpināt 
dialogu, risinot problēmas gan 
pašā Sīrijā, gan to radīto bēgļu 
plūsmas. Iepriekšējā 3+1 Baltijas 
un Vācijas ārlietu ministru tik
šanās notika 2019. gada 21. maijā 
Hamburgā, Vācijā. Šāds ārlietu 
ministru sanāksmju formāts no 
tiek jau 25 gadus kopš 1994. gada.

***
Andris Vilks: 

Jākāpj pāri egoismam
Globāli Covid-19 radīto krizi 

varēs pārvarēt, valstīm sadarbo
joties, nevis katrai izvirzot savas 
individuālās ambīcijas, 23. martā  
Latvijas Radio raidījumā “Krust
punktā” atzina bijušais finanču 
ministrs Andris Vilks, kuŗš pē 
dē jos piecus gadus strādā Eiro
pas Investīciju bankā (EIB).

Andris Vilks

Viņš norādīja, ka šobrīd pa 
saules ekonomikā valda liela ne 
noteiktība, tomēr zināma skai   
d rība varētu būt gaidāma vasaras 
sākumā. “Tad arī redzēsim, cik 
esam spējīgi sadarboties un cik 
esam cilvēcīgi. Visu noteiks glo
bālā sadarbība,” uzsvēra Vilks.

***
Latvijā beigusies 
gripas epidēmija

Latvijā ir beigusies gripas epi
dēmija, aģentūru LETA infor  
mē ja Slimību profilakses un  
kontroles centrā (SPKC). SPKC 
18. martā pasludinājis gripas epi
dēmijas noslēgšanos, ņemot vē 
rā, ka pēdējo divu nedēļu laikā 
pacientu skaits, kuŗi vērsušies 
pēc medicīniskās palīdzības un 
kuŗiem klīniski diagnosticēta 
gri pa, nevienā no monitoringa 
territorijām nebija pārsniedzis 
100 gadījumus uz 100 000 iedzī
votāju. Par šīs gripas sezonas 
sākumu uzskatāms 30. septem
bris, bet epidēmija tika izslu di
nāta 11. decembrī. Patlaban, lī 
dzīgi kā citur Eiropā, gripas ak 
tīvitāte samazinās, informēja 
centra Komūnikācijas nodaļas 
va  dītāja Ilze Arāja. Gripas iz 
platības intensitāte kopumā šajā 
sezonā Latvijā vērtējama kā vi 
dēja, savukārt stacionēto pacien
tu skaits saistībā ar gripas infek
ciju, īpaši stacionēto skaits ar 
gripas izraisītu pneimoniju, šajā 
sezonā ir mazāks nekā iepriek
šējās sezonās, norādīja centrā.

***
Latvijas skolas sāk 
mācības attālināti

Valstī ie  viestās ārkārtējās si  tuā
cijas plāns paredz, ka no 23. mar
ta visas sko  las Latvijā sāk strādāt 
attāli nā tā režīmā. Ja pirmās divas 
mā  cību nedēļas nenesīs cerētos 
rezultā tus, tiks lemts par mācību 

gada pagarinājumu, norādījusi 
izglītī bas ministre Ilga Šuplinska 
(JKP). Izglītības un zinātnes mi 
nistrija (IZM) līdz šai dienai  
cen tās atri sināt viedierīču pie 
eja mības pro blēmu. Pēc lēmuma 
pieņem ša nas par skolu attālinātu 
dar bī  bu, izrādījās, ka vairāk nekā 
3% Latvijas skolēnu mājās nav 
datora, planšetes vai tīmekļa pie
slēguma. Šobrīd valsts un mobilo 
pakalpojumu operātori vienoju
šies sagādāt 5000 viedierīces, 
kuŗas pie skolēniem varētu no 
nākt šīs nedēļas beigās.

***
UNESCO: Desmit ieteikumi 

mācībām attālināti 
Covid-19 vīrusa laikā

Pēc UNESCO datiem 2020. 
gada 23. martā Covid-19 vīrusa 
dēļ mācīšanas un mācīšanās pro
cess ir ietekmēts vairāk nekā         
1 miljardam 200 miljoniem sko
lēnu un studentu visā pasaulē, un 
124 valstīs pilnībā slēgtas izglī
tības iestādes. Lai nodrošinātu 
kvalitatīvas izglītības turpināša
nu ārkārtas situācijā, UNESCO 
Vācijas nacionālā komisija saga
tavojusi 10 padomus mācībām 
attālināti Covid-19 vīrusa laikā. 
1. Izvēlēties vispiemērotākos di 
gitālos rīkus. 2. Mācībām attāli
nāti jābūt iekļaujošām. 3. datu 
drošība un aizsardzība. 4. Psicho
loģiskie izaicinājumi ir nozī mī
gāki par mācībām. 5. Veidojiet 
lai ka plānu attālinātām mācī bām. 
6. Atbalsts skolotājiem un vecā
kiem. 7. Lietotāji ar dažā dām 
pra smēm. 8. Uzstādiet no  teiku
mus un uzraugiet mācī ša nos.        
9. Attālinātās mācīšanās il gums 
ir atkarīgs no paškont ro les. 10. 
Vei dojiet izglītības kopie nu. 

***
Rīgas domes vēlēšanas 

būs 6. jūnijā
Vides aizsardzības un reģio nā

lās attīstības ministrijas (VARAM) 
ierosinājumu saistībā ar Covid-19 
izplatību pārcelt Rīgas domes vē 
lēšanas uz šī gada 6. jūniju. Ņe 
mot vērā valstī izsludināto ār  kār
tējo situāciju un aizliegumu rīkot 
publiskus pasākumus, sabied rī
bas veselības nodrošināšanas  
no  lūkos un riska mazināšanai 
VARAM rosina pārcelt Rīgas do 
mes ārkārtas vēlēšanas no šā 
ga da aprīļa uz jūniju. Saeimā pie
ņemtajā Rīgas domes atlaišanas 
likumā ir noteikts, ka Rīgas 
domes vēlēšanas notiek pirmajā 
sestdienā pēc diviem mēnešiem 
no likuma spēkā stāšanās dienas. 
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu 
komisijas (CVK) lēmumu Rīgas 
domes ārkārtas vēlēšanu datums 
bija noteikts šā gada 25.aprīlī. 
Pirmās instances tiesa turklāt 
bija lēmusi, ka šis datums ir iz 
vēlēts kļūdaini un vēlēšanām 
jānotiek par nedēļu vēlāk.

***
Visā pasaulē atzīmēs 

“Zemes stundu”
Pasaules dabas fonds (Pdf) 

aicina 28. martā piedalīties “Ze 
mes stundā” un plkst. 20.30 uz 
stundu izslēgt vai iespējami sa 
mazināt apgaismojumu, infor
mēja Pdf komūnikācijas vadī tāja 
Laura Treimane. Jau trešo gadu 
“Zemes stundas” galvenā tematika 
ir dabas daudzveidības sagla bā
šanas nepieciešamība un šogad tā 
akcentēta ar aicināju mu parak stī
ties un pievienoties kustībai “Balss 
planētai”, pavēstīja Treimane. 

Vai būsim labāka 
sabiedrība?
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

vijas normatīvos aktus 16. gad
simtā, Krievijas 1649. gada Kate
drāles kodeksa sagatavošanā, kā 
arī šie statūti ir tikuši piemēroti 
likumdošanā un tiesās Polijas, 
Latvijas un Igaunijas territorijās. 
17. – 18.gadsimtā statūti tika iz 
tulkoti krievu, ukraiņu, vācu, 
franču un latīņu valodā. Ukrainā 
šie statūti bija galvenais rakstis
kais spēkā esošais likumu ko 
pums. 

***
Fotografijas un latviešu 

uzvārdi Kurzemē, Zemgalē 
un Sēlijā

fotografijas no Ventspils mū 
zeja krājuma publicētas Latviešu 
valodas aģentūras izdotajā grā
matā “Latviešu uzvārdi archīvu 
materiālos. Kurzeme. Zemgale, 
Sēlija”. Grāmatas autori I. Mežs, 
A. Stafecka, R. SiliņaPiņķe un 
O. Kovaļevska piedāvā ieskatu 
uzvārdu došanas labirintos, tos 
pētot no dažādiem aspektiem, 
un tikpat saistoša ir uzvārdu 
vārdnīca, kuŗā iespējams atrast 
arī savas dzimtas sākumu.

kņazistes statūta kopijas tulko
jums vācu valodā, kas glabājas 
Latvijas Universitātes Akadē mis
kajā bibliotēkas archīvā. Tāpat 
tiek izstādīti 17. – 19. gadsimta 
drukas izdevumi no Baltkrievijas 
Nacionālās bibliotēkas fondiem. 
Starp tiem: statūtu tulkojums 
poļu valodā (1619), karaļa preses 
izdevēja P. Elerta Varšavas izde
vums (1648), Viļejkas pārizde
vums, kuŗu ir sagatavojusi je 
zuītu akadēmija (1744), un krie
vu valodā tulkotais statūtu ek 
semplārs, kas izdots Sanktpē
terburgā (1811). Latvijas vēst
nieks Einars Semanis savā uz 
runā uzsvēra nozīmīgo sadarbību 
ne tikai starp vēstniecību un 
Nacionālo bibliotēku, bet arī 
starp  Baltkrievijas Nacionālo bi 
bliotēku un Latvijas Universitā
tes Akadēmisko bibliotēku. 
Vēstnieks izteica pateicību par 
aktīvo un ražīgo sadarbību ar 
Baltkrievijas Nacionālo biblio
tēku un novēlēja daudz jaunu 
ideju un veiksmīgu projektu nā 
kotnē. Lietuvas lielkņazistes  sta
tūti tika iztulkoti baltkrievu va 
lodā 1588. gadā un tiem piemita 
visas mūsdienu konstitūcijai rak
sturīgās iezīmes. Minētie statūti 
tika izmantoti, kodificējot  Krie

“Mums, baletdejotājiem, kustī
ba nepieciešama, lai normāli  
justos. Tā ir rituāls, kas palīdz 
uzturēt ne tikai fizisko formu, 
bet arī pašapziņu. No operas 
man atveda linoleju, mājās izvei
doju improvizētu stangu. Esmu 
kustībā un domāju par jaunām 
choreografijām, bet ilgojos pēc 
kollēgām un skatītājiem,” saka 
Latvijas Nacionālā baleta vadošā 
soliste un choreografe Elza Lei
mane.

***
Latvijas Mākslas akadēmijas 
Dizaina nodaļas absolventes 

Nora Gavare un Madara Salma 
saņēmušas Universālā dizaina 
institūta starptautiskā konkursa 
Universal Design Competition 2020 
balvas. Marta sākumā Minchenē 
norisinājās Vācijas vadošā dizai
na un Minchenes radošās uzņē
mējdarbības nedēļa (MCBW), 
kuŗas ietvaros Minchenes Uni
versālā dizaina institūts (Institute 
of Universal Design) organizēja 
starptautisku izstādi un konkur
su Universal Design Competition 
2020. Spraigā vairāk nekā 100 
ekspertu un patērētāju žūrijas 
locekļu vērtējumā Norai Gavarei  
(attēlā)(LMA dizaina nodaļas ma 

ģistra programmas absolven      
te) pie šķir ta Universālā dizaina 
eksper tu balva, savukārt Madara 
Salma (LMA dizaina nodaļas 
baka lau ra programmas absol
vente) sa  ņē musi gan Universālā 
dizaina ekspertu, gan arī patē
rētāju bal vu. “Tas ir nopietns sā 
kums sa  darbībai starp Rīgas un 
Minche nes pilsētām radošo in 
dustriju jomā – mākslas un dizai
na noza rēs. Prieks, ka Latvijas 
Mākslas akadēmija to uzsāk ar 
savu studentu snieguma atzinīgu 
novēr tējumu – trīs balvām 
universālā dizaina jomā”, sacīja  
LMA rektors prof. Kristaps 
Zariņš.

***
Latvijas Universitātes 

Akadēmiskās bibliotēkas 
liecība Minskā

16. martā, sadarbojoties Balt
krie vijas Nacionālajai bibliotēkai 
ar Latvijas Universitātes Akadē
misko bibliotēku, Baltkrievijas 
Nacionālajā bibliotēkā tika at 
klā ta izstāde “Eiropas konsti tū
ciju priekšvēsture”. Atzīmējot 
Baltkrie vijas Konstitūcijas dienu, 
pirmo reizi izstādē tika demon
strēts 18. gadsimta Lietuvas liel

vās partijas līderis un tieslietu 
ministrs Jānis Bordāns.

“Tas ir cilvēks, par kuŗu pa 
triotiskā ziņā neesam labāku 
zinājuši un cilvēks, kuru visi pa 
zina un mīlēja,” uzsvēra Bordāns. 
Bordāns arī apstiprināja, ka 
amat personas aiziešana Mūžībā 
nav saistīta ar jaunā koronavīru
sa izraisīto slimību Covid-19. 
Tieslietu ministrs un visa Jaunā 
konservātīvā partija izsaka vis
dziļāko līdzjūtību Strīķes tuvi
niekiem. Valsts prezidents Egils 
Levits izteicis visdziļāko līdz jū
tību Strīķes ģimenei un piede
rīgajiem. “Viņas devums paliks 
spilgti ierakstīts Latvijas tieslie 
tu vēsturē,” uzsver Valsts prezi
dents. Juta Strīķe dzimusi 1970. 
gadā un atpazīstamību ieman
toja ar savu darbu KNAB.

***
“Ar balles kurpēm Sibirijas 

sniegos” izdota tamilu valodā

Eiropas Parlamenta deputātes, 
rakstnieces Sandras Kalnietes ģi 
menes autobiografija “Ar balles 
kurpēm Sibirijas sniegos” nule 
izdota tamilu valodā. Grāmatu 
izdevusi Indijas izdevniecība Ka -
lachuvadu Publications.

Sandra Kalniete saka: “Tamilu 
literārajai vēsturei ir vairāk nekā 
divi tūkstoši gadu, un mūsdienās 
tamilu valoda ir viena no pasaulē 
lielākajām valodām, kas aptver 
desmitiem miljonu lielu audi to
riju. Manas grāmatas tulko jums 
ļaus ārkārtīgi nozīmīgai pasaules 
daļai savā valodā lasīt kā par tai 
maz zināmo vai pat pilnīgi ne 
zināmo Latvijas vēsturi, tā par 
komūnistiskā režīma noziegu
miem.“

***
Latvijas Nacionālā baleta 

dejotāji trenējas mājās un dabā
Latvijas Nacionālā baleta de 

jotāju darbs sezonas laikā sešas 
dienas nedēļā sākas ar ikrīta 
treniņstundu, kam seko mēģi
nājumi tuvākajiem repertuāra 
uzvedumiem un jauniestudēju
miem, kā arī izrādes. Tagad de 
jotāji sevi uztur formā ārpus 
baleta zāles mājās un dabā. Ar 
video palīdzību viņi aicina ielū
koties savos treniņos arī skatī
tājus.

Sākot ar simbolisku gaismas 
izslēgšanu Sidnejā 2007. gadā, 
“Zemes stunda” ir kļuvusi par 
vienu no lielākajām vides kustī
bām pasaulē, kas apvieno indi
vidus, uzņēmumus un organi
zācijas vairāk nekā 180 valstīs un 
territorijās, kas iestājas par aktī
vāku vides jautājumu aktuāli
zēšanu, skaidroja Pdf pārstāve. 
“Zemes stundā” Pdf un akcijas 
partneris Latvijā Tetra Pak aicina 
ikvienu izslēgt gaismu savās mā 
jās, tādējādi simboliski paužot 
atbalstu dabas daudzveidības sa 
glabāšanai. Šogad ir iespēja paust 
arī savu atbalstu planētai, parak
stoties vietnē ej.uzbalssplanetai. 

***
Archibīskaps 

savalda uzbrucēju...
Pēc Latvijas katoļu archibīska 

pa mētropolīta Zbigņeva Stanke
viča informācijas, baznīcās ir iz 
strādāti norādījumi to apmeklē
tajiem, lai būtu  ievēroti drošības 
pasākumi saistībā ar korona
vīrusa Covid-19 izplatību. Stan
keviča ieskatā, cilvēkam bez die
va gribas pat mats no galvas ne 
var nokrist, tomēr nav jābūt 
vieglprātīgiem pret ārkārtas si 
tuāciju valstī. Jāievēro speciālistu 
rekomendācijas, arī dažas speci
fiskas vadlīnijas  tieši uz baznīcu. 
Viena no tām, ka miera zīmi 
viens otram nodod, viegli pakla
noties. Līdz šim tas bija rokas
spiediens. Tā nav  nekādā ziņā 
pa    vēle, bet gan lūgums pro
filaktiskā nolūkā.

Žurnāls Kas jauns ziņo, ka Lie
lā gavēņa pirmajā dienā Zbig
ņevs Stankevičs pie Svētā Jēkaba 
katedrāles piedzīvojis kāda bez
pajumtnieka uzbrukumu. Huli
gans vispirms traucējis dievkal
pojuma norisi, bet pēc tam ar 
chibīskapu, iznākot no dievna
ma, sagaidījis uz ielas un uzbru
cis viņam un palīgam ar dūrēm. 
Par pārsteigumu uzbrucējam,   
65 gadus vecais archibīskaps, iz 
mantojot sāpju paņēmienu, vī 
rie ti savaldījis un nodevis Saei
mas apsardzei. Archibīskaps un 
viņa palīgs nav guvuši smagus 
miesas bojājumus. Interesanti,  
ka Stankevičs jaunībā aktīvi no 
darbojies ar sportu – aizrāvies ar 
Austrumu cīņas mākslu un iegu
vis sporta klasi vieglatlētikā. Vē 
lāk sarunā ar policistiem uz 
brucējs skaidrojis, ka priesterim  
pa seju iesitis, jo vēlējies “redzēt, 
vai priesteris pagriezīs otru vai
gu”.           

***
Mūžībā devusies deputāte

 Juta Strīķe (JKP)
18. martā pēc slimības Mūžībā 

devusies Saeimas Juridiskās ko 
misijas vadītāja un bijusī Korup
cijas novēršanas un apkarošanas 
biroja (KNAB) priekšnieka viet
niece Juta Strīķe, aģentūrai LETA 
apstiprināja Jaunās konservātī 

BALTKRIEVIJA. 18. martā vēstnieks Einars Semanis tikās 
ar Baltkrievijas enerģētikas ministra vietnieku Vadimu Zakrevski, lai 
pārrunātu sadarbību enerģētikas un kodoldrošības jomā. Tikšanās 
laikā tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar pašreiz būvniecības 
stadijā esošās Baltkrievijas atomelektrostacijas darba uzsākšanu 
Astravjecā un Baltkrievijas sadarbību ar starptautiskajām kodol
drošības organizācijām. Vēstnieks uzsvēra, ka Latvijai ir būtiska sa 
darbība ar Baltkrieviju kodolenerģijas drošības jomā un aicināja 
Baltkrieviju sekot Eiropas Kodoldrošības jomas rēgulatoru grupas 
un citu starptautisko organizāciju rekomendācijām.

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
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Tas bija debešķīgs skats, kad 
Krievijas federācijas prezidents 
Vladimirs Putins 14. martā pa 
rakstīja konstitūcijas labojumu 
klāstu: izmeties sniegbaltā blūzē 
ar zaļu kaklasaiti, viņš mērcēja 
spalvu milzu tintnīcā (!) no zaļ
gana malahita, kas laikam bija 
piederējusi pēdējam Krievijas 
im  peratoram Nikolajam II. Virs 
tintnīcas izpleta spārnus zeltīts 
ērglis – nevis divgalvains, bet ar 
vienu galvu. Simboliski – pat
valdnieks taču...

“Krievijas galva” un “nacio nā
lais līderis” varēja būt apmie  

Deripaska, Dugins, vīruss
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

ri nāts: “izlabotā” konstitūcija 
taču garantēja viņam tiesības 
valdīt līdz 2036. gadam, kad 
viņš jau ieies mūža devītajā 
dekādē.

Šī – jau var teikt – Putina kon
stitūcija ir svētulīga: piesaukts 
dievs un likts saprast, ka vīrietis 
ir vīrietis. Un sieviete ir sieviete. 
Un, protams, pateikts, ka Krie
vijas federācija mantojusi no 
(sabrukušās) Padomju Savie nī
bas savu dižvalsts statusu starp
tautiskajā arēnā, īpaši ANO dro
šības Padomē. Un “Krievijas fe 
derācija nodrošina vēsturiskas 

taisnības aizstāvību”. Tas ir kaut 
kas jauns un miglains.

“Un tad atnāca” – kā raksta 
romānos – nelūgts globāls viesis 
koronavīruss. Krievija jau sākusi 
slēgt savas robežas, un kaut gan 
brīdī, kad top šīs rindiņas oficiāli 
reģistrēti tikai 48 saslimušie, 
koronavīruss izplatās eksponen
tiālā ātrumā. 22. aprīlī jānotiek 
Viskrievijas plebiscītam par šiem 
konstitūcijas labojumiem, un 
prātīgi vērotāji brīdina, ka vēlē
šanu iecirkņi izvietoti skolās, un 
aģitācijā iesaistīti gan pusaudži, 
gan sirmi pensionāri. Kāpēc jā 

riskē? Tik un tā Putina zelta spal
va likusi punktu.

Un te nu ņem vārdu Oļegs de 
ripaska, 2014. gadā ar Aleksandra 
Ņevska ordeni apbalvotais mil
jardieris un mecenāts, saukts par 
“alumīnija karali”. Viņš deklarē, 
ka “dzimtene briesmās”, un ja 
nekas netiks darīts, lai neļautu 
izplesties pandēmijai, Krievijai 
draud katastrofa, ko var salīdzi
nāt tikai ar PSRS sabrukumu 
1991. gadā. Vajadzīga pilnīga ka 
rantīna visā Krievijas federācijā 
uz 60 dienām, prasa deripaska.

Uz 60 dienām? Šis laika sprīdis 

taču ietver gan 22. aprīļa ple bis
cītu, gan – šausmas! – 9. maija 
Uzvaras parādi Maskavā – Putina 
sapņu grandiozo piepildījumu.

Un tad vārdu ņem Aleksandrs 
dugins – imperisks mistiķis, “Ei 
rāzijas” jēdziena izgudrotājs, Pu 
tina viedais padomdevējs: “Ie 
viest pilnīgu karantīnu! Vajadzī
ga diktatūra (vismaz uz laiku), 
nacionalizēt Sberbanku (lielāko 
banku. – F.G.) un lielas kompā
nijas bez atlīdzības! Putin, ieved 
ka  ŗaspēku!”.

Ar koronavīrusu nav nekādi 
joki...

Tekstu šim komentāram rakstu 
svētdien, 22. martā, kad Latvijā 
re ģistrētas 139 koronavīrusa 
COVId19 infekcijas. Esmu visai 
domīgs, jo nupat piezvanīja kun
dze no Latvijas Slimību profilak
ses un kontroles centra un pa  zi
ņoja – tāds un tāds cilvēks ar jums 
18. martā kontaktējās, viņam ir 
dia gnosticēts vīruss, un tāpēc jums 
tagad uz 14 dienām ir jāizolējas. 
Zinu, kas tas par cilvēku. Viņš 
manā dzīvoklī bija īsu brīdi, zinā
jām rokas nespiest un turējāmies 
krietnā atstatumā viens no otra. 
Manā dzīvoklī dzīvo otrs cilvēks, 
bet viņš jau pirms nedēļas un vai
rāk paziņoja, ka uzņēmums, kuŗā 
viņš strādā, ir licis visiem strādāt 
attālināti. Viņš ir nolēmis, ka 
Cēsīs, kur dzīvo viņa mamma, būs 
drošāk nekā Rīgā. Līdz ar to īpaši 
par iespēju, ka es būtu inficēts, ne 
baidos. Cītīgi mazgāju rokas, tur
klāt daudz biežāk, nekā to darīju 
pirms šī situācija sākās. Televīzijā, 
kur strādāju, esam strikti sadalīti – 
ētera personības pirmajā stāvā, 
producenti un techniķi otrajā stā
vā. Protams, ja jutīšos slikti, obli
gāti došos uz pārbaudi, bet vismaz 
pagaidām jūtos pavisam vesels. 
drusku neomulīgi jau ir, ka manā 
dzīvoklī bijis cilvēks, kuŗš, izrā 
dās, ir saslimis ar vīrusu, taču, kā 
teicu, nekādu tuvu kontaktu mūsu 
starpā nebija, un tas bija tikai uz 
pāris minūtēm.

Laikā kopš pagājušās nedēļas ko  
mentāra Latvijas valdība ir sprie
dusi (un Saeima ir apstiprinājusi) 
likumu par soļiem, kādus spert,  
lai pārvarētu apdraudējumu un tā 
sekas. Ministru kabinetam uz  
dots noteikt tās nozares, kuŗās 
COVId19 izplatība nopietni kai
t ējusi finanču situācijai, lai zinātu, 
kā piedāvāt īpašus atbalsta me  
chā nismus. Cilvēkiem, kuŗi zau
dē juši darbu vai atrodas dīkstāvē, 
valsts kompensēs algu 75 procen
tu apmērā no vidējās atlīdzības 
iepriekšējos sešos mēnešos, bet   
ne vairāk kā 700 eiro mēnesī. Šīs 
summas netiks apliktas ar ienā ku
ma nodokli un sociālās apdroši
nā šanas iemaksām. Atcelts akcī 
zes nodoklis spirtam, kas lietots 
dezinfekcijas līdzekļu ražošanai. 

Dzīve ārkārtas situācijā II
Cilvēkiem būs iespēja atlikt no 
dokļu maksāšanu. daudz kas tiek 
darīts.

Brīvdienās uzzinājām, ka Saei
mas deputāts Artuss Kaimiņš ir 
saslimis ar COVId19 vīrusu. 15. 
un 16. martā viņš piedalījās Saei
mas plenārsēdē, un pagājušajā 
piektdienā Saeimai bija plenār sē
de. Kaimiņa kungs tur nebija, bet 
tas rada jautājumu visiem pārē
jiem deputātiem, vēl jo vairāk, ņe 
mot vērā faktu, ka viņu ir 100 un 
patlaban valstī ir aizliegts pulcēties 
vairāk nekā 50 cilvēkiem. Slimī 
bu profilakses centrs jau organizē 
visu deputātu un Saeimas darbi
nieku veselības pārbaudi. Nāka 
mā Saeimas plenārsēde paredzēta 
16. aprīlī, taču, kā redzams, vaja
dzība ir deputātus spiedusi tikties 
arī starplaikā. Kaimiņa kunga sa 
slimšanas dēļ arī Ministru kabi
nets ir devies pašizolācijā un darbu 
turpmāk veiks attālināti. Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš Tviterī 
rakstīja: “Mums visiem ir jāmaina 
ieradumi un jāpakārto darbs ve 
selības aizsardzības noteikumiem. 
Saglabāsim mieru, turpināsim 
da r bu. Kopā mēs varam!”

Vēl pagājušajā nedēļā Latvijas 
valdībai nācās domāt par Latvijas 
valstspiederīgajiem, kuŗi atradās 
ārpus mūsu valsts. No datiem, 
kā di iesniegti Latvijas konsulā ra
jiem dienestiem ārvalstīs, Ārlietu 
ministrija pagājušajā nedēļa zinā 
ja stāstīt, ka kopumā bijis 4273 
valstspiederīgo, kuŗi tobrīd bija 
ceļā uz Latviju vai jau bija ieradu
šies. Viena konkrēta situācija bija 
Vācijā, kur vairāku dienu gaŗumā 
ievērojams skaits cilvēku bija spies  
 ti savās mašīnās dirnēt gaŗā un 
nekustīgā rindā, jo Polija bija slē
gusi savu robežu un tāpēc pa ze 
mes ceļu šie ļaudis pārvietoties ne 
varēja. Viņiem Latvija pakaļ aiz
sūtīja prāmi Romantika, kas pa 
rasti tiek lietots reisos starp Rīgu 
un Stokholmu un ir uzskatāms 
par tādu svinību kuģi ar ēdieniem, 
dzērieniem, priekšnesumiem, de 
jošanu un visu pārējo. Kuģis Rīgā 
ieradās pagājušajā piektdienā,  
vēlu vakarā, ar 472 pasažieriem un 
152 personīgiem automobiļiem. 
Izkāpjot no kuģa, visiem pasa

žieriem bija jāparaksta solījums 
sešu stundu laikā būt mājās un pēc 
tam 14 dienas pašizolēties. Pasa
žie ri no Lietuvas un Igaunijas po 
licijas eskorta pavadībā tika aiz
vesti līdz attiecīgo valstu robežām. 
Ir iemesls domāt, ka fakts par pē 
dējo dienu laikā inficēto skaitu, 
kas ir pieaudzis par padsmit cilvē
kiem, ir vismaz daļēji saistāms ar 
šiem cilvēkiem, kuŗi ir atgriezušies 
no ārzemēm. 

Pa to laiku dzīve Rīgā daudz nav 
mainījusies. Kā zināms, slēgtas 
visas skolas, arīdzan dažādas kul
tūras iestādes, bet veikali darbojas, 
mana vietējā Latvijas pasta nodaļa 
darbojas, vairāki restorāni darbo
jas. Tiesa, uzmanīgi. Pirms pāris 
dienām pasūtināju pusdienas no 
kāda restorāna uzņēmuma Wolt 
kontekstā (tas ir uzņēmums, kas 
organizē ēdienu piegādi mājās). 
Sarunājām bezkontakta piegādi. 
Cilvēks, kuŗš atnesa ēdienu, pie
zvanīja pie durvīm un maisiņu 
no  lika uz grīdas. Kad atvēru dur
vis, padomāju, vai pa kāpņu telpu 
uz leju kliegt “paldies!”, bet nolē
mu, ka tas būtu nepieklājīgi. Ma 
nā vietējā veikalā, kur pērku ikdie
nas preces, tajā skaitā vīna pudeli 
baudai vakarā, uz grīdas ir izlī
mētas dzeltenas lentes ar melnām 
svītrām, lai uzrādītu attālumu, 

kādā pircējiem citam no cita jātu
ras. Jāsaka, ne visi to ievēro. Lat
viešiem ir tendence rindās drūz
mēties. Amerikā, kur dzīvs ir jē 
dziens “personīgā telpa,” tā tas nav, 
bet Latvijā tā tas ir gan. Lielākoties 
es dzīvi tāpat pavadu mājās. Tele
vīzijas raidījuma tekstu rakstu mā 
jās, ar tulkojumiem nodarbojos 
mājās, studentu iesūtītos tekstus 
pārbaudu un vērtēju mājās. die
nas laikā no mājām izeju vienu, 
varbūt divas reizes, uz televīziju 
ierakstīt raidījumu un iepirkties. 
Lielā mērā līdz ar to arī es esmu 
izolēts.

Ticu, ka Latvija ar šo krizi tiks 
galā. Ministru kabinets ir lietas 
kursā un uzdevumu augstumos. 
diemžēl to pašu nevar teikt par 
manu dzimteni, un piedodiet, 
Laika lasītāji, kuŗiem tas raisīs 
vēdergraizes, bet tas ir gandrīz 
tikai un vienīgi, “pateicoties” paš
reizējā Amerikas prezidenta un 
viņa administrācijas nekompe
tencei. Katru dienu prezidents uz 
slejas pakaļkājās, lai apgalvotu, ka 
Amerikā ir visas nepieciešamās 
veselības pārbaudes iekārtas un 
visi nepieciešamie aizsargtērpi me 
dicīnas personālam. Tikmēr cilvē
ki slimnīcās un citās veselības ap 
rūpes iestādēs izmisīgi ziņo, ka 
trūkst sejas masku, trūkst aiz sarg

tērpu, trūkst testēšanas sistēmu, 
pat trūkst uztriepjamo, ar ko no 
cilvēka rīkles un deguna paņemt 
paraugus. Pagājušajā nedēļā Ame
rikas prezidents arī paziņoja, ka ir 
atradušās jaunas un brīnumai   
nas zāles, kuŗas COVId19 vīrusu 
ārstēs momentā. Kolīdz prezi
dents bija pateicis, Amerikas 
Nacionālās Alerģiju un infekciju 
slimību centra direktors Entonijs 
fauči pienāca pie mikrofona, lai 
pateiktu – nē, šīs zāles nav pār
baudītas, un, neuzmanīgi tās lie
tojot, sekas var būt letālas! Lieki 
teikt, ka cilvēks, kuŗš nav ārsts, 
nedrīkst nākt klajā ar nepārbau
dītiem ap  galvojumiem medicīnas 
laukā. Reakcija uz pieaugošo krizi 
tiek risināta štatu un pašvaldību lī 
me nī. daudzviet Amerikā pašval
dī bas pērk vai īrē viesnīcas, kuŗās 
izmitināt pacientus, kam nav va 
jadzīga hospitalizācija. Atsevišķos 
gadījumos tās triecientempā būvē 
jaunas slimnīcas. Tas viss notiek 
bez federālās valdības vadlīnijām 
un vadības, un tas, diemžēl, ir vai
rāk nekā bīstami. Ceru, ka visi 
Lai ka un Brīvās Latvijas lasītāji 
sevi uzmanīgi sargā. Tāpat kā 
visas krizes, ar laiku pāries arī šī. 
Bet pagaidām esmu ļoti pateicīgs, 
ka dzīvoju Latvijā, kur valdība ir 
sakarīga un nav chaotiska. 
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jas kodolu Cēsīs. PLMC galerija 
durvis vēra 2014. gadā. Šodien 
PLMC kollekcijā ir vairāk nekā 
1000 darbu. Tie ir digitāli re 
ģistrēti un atrodas glabātavā 
Cēsīs.

Kollekcijas komitejas locekļi   
ir diskutējuši par to, kādi kritē 
riji būtu jāievēro katra  piedāvātā 
darba novērtēšanai. Tā kā PLMS 
savai darbībai centās piesaistīt 
plašu latviešu diasporas māksli
nieku atbalstu, sākotnējā darbu 
vērtēšana nebija īpaši stingra. 
Latvijas mūzeju darbinieku vie
doklis to vēl vairāk sarežģīja – 
viņu vērtējums darbiem bieži 
vien balstījās uz diezgan atšķi
rīgiem mākslas uzskatiem. Tas 
izvirzīja jautājumu par to, kā jā 
izstāsta šīs kollekcijas stāsts. Vai 
tam vajadzētu būt pašu diaspo
ras cilvēku stāstam, vai arī tam 
būtu jāatspoguļo no diasporas 
neatkarīgu cilvēku spriedumi? 
Vairāk nekā vienā gadījumā La t
vijas mūzeju pārstāvji noraidīja 
diasporas mākslas kopienai no 
zīmīgu mākslinieku darbus. Tā 
lab līdz šai dienai PLMC nav ie 
guvusi kāda pazīstama Ka  nadas 
latvieša mākslinieka darbus pēc 
tam, kad viņa darbs sākotnēji 
tika noraidīts Latvijas mūzeja 
darbinieku iebildumu dēļ.

Pirmā diasporas mākslinieku 
paaudze bija cilvēki, kuŗi izglītī
bu bija ieguvuši Latvijas Mākslas 
akadēmijā. Viņi pirmos sešus 
gadus pēc Otrā pasaules kaŗa pa 
vadīja Vācijā, cerot kādudien     
at  griezties dzimtenē, tādēļ viņu 
ra  došās darbības pamatā bija 
pirms kaŗa latviešu mākslas tra di
 ciju saglabāšana. Tas 20.gs. 50. – 
60. gados viņus pretnostatīja tā 
laika valdošajām mākslas ten
den cēm – avangardam un ekspe
rimentēšanai, kas no ASV izpla
tījās visā pasaulē. Reti kuŗš pir
mās paaudzes mākslinieks –
imig rants varēja integrēties mīt
nes zemes lielajā mākslas pasaulē. 
Taču jāsaprot, ka tieši šī māk s
linieku bēgļu paaudze, spītīgi 
turoties pie latviskajām tradi ci
jām un gara, neļāva latviešu sa 
biedrībai izšķīst, pazust diaspo
ras kopienas jaunajā vidē un 
dzīves apstākļos.

Latviešiem asimilējoties jau  
na jās sabiedrībās, jaunākajām 
māk sli nieku paaudzēm, kuŗas 
bija sko lojušās dažādās pasaules 

Trimdas archīvu mājupceļšLELdE KALMīTE

Kā zināms, daudzas svarīgas 
pasaules mākslas kollekcijas ir 
veidojušas kollekcionāru gaume 
(piemēram, Berthas Palmer fran
ču impresionistu darbu ziedo
jums palīdzēja izveidot Čikāgas 
Mākslas institūtu). Citas ir man
totas vai gūtas militāru iekaroju
mu un apropriāciju rezultātā 
(piemēram, Luvra). Šajā aspektā 
Pasaules latviešu mākslas centra 
(turpmāk – PLMC) kollekcija pie
dāvā atšķirīgu pieeju, jo darbus  
ir izvēlējusies mākslas ekspertu 
komiteja no visas pasaules. Tur
klāt atšķirībā no daudzām kollek
cijām, kuŗas apvieno laika peri
ods vai mākslinieciskā kustība, 
PLMC kollekcijas pamatā ir dar
bi, kuŗus vieno kopēja pieredze: 
dzīvošana diasporā.

Kollekciju veido attiecīgas 
PLMC komitejas locekļi Guna 
Mundheima un Lelde Kalmīte 
(ASV), Valda Oestereicher (Kana
da), dainis Mjartāns (Latvija, Ei 
ropa), un līdz pat savai nāvei 
2019. gada 28. novembrī Haralds 
Norītis pārstāvēja Austrāliju. Po 
tenciālajiem ziedotājiem ir jāie
sniedz dāvināmā darba digitālā 
fotografija, autora CV vai cita 
bio grafiska informācija, ja tāda ir 
pieejama. Šie materiāli tiek no 
sūtīti visiem kollekcijas komite
jas locekļiem balsošanai. Pēdē 
jos gados komiteja arvien biežāk 
saņem ziedojumus un pat veselu 
kollekciju piedāvājumus no Mū 
žībā aizgājušo mākslinieku ģi 
menēm.

PLMC kollekcija tika izveidota 
2008. gadā, kad Amerikas Lat
viešu mākslinieku apvienības 
(ALMA) biedri aicināja ziedot 
kādu savu darbu izstādei Val
mie ras mūzejā cerībā, ka šeit va 
rētu rast mājvietu latviešu dia
sporas mākslinieku darbi. Šim 
lūgumam atsaucās vairāk kā 100 
mākslinieku. Pasaules Latviešu 
mākslas savienības (PLMS) di 
rektoru padome kopā ar trīs ie 
lūgtajiem viesiem no Valmieras 
mūzeja satikās Ņujorkā, lai iz    
ska tītu visu pretendentu atlasītu 
dar bus pirmajai izstādei un 
kollekcijai. diemžēl partner at tie
cības starp PLMS un Valmieras 
mūzeju neturpinājās, tomēr šī 
pirmā ekspozīcija kļuva par jau
nā nodibinājuma – Pasaules lat
viešu mākslas centra jeb Globālā 
latviešu mākslas centra kollekci

skolās, bija vieglāk nopelnīt izti
ku, bet līdz ar pieaugušo asimi
lāciju mazinājās interese par 
“latviskās estētikas” saglabāšanu. 
Jaunākās mākslinieku paaudzes, 
kas šodien seko saviem senčiem 
uz Latviju, ir pilnībā integrējušās 
savu valstu mākslas aprindās, un 
ne visi ir ieinteresēti iesaistīties 
latviešu mākslas kollekcijas vei
došanā. Tādējādi PLMC komi
teja atrodas grūtā situācijā, jo 
nespēj vērtēt mākslinieku pēc 
tādiem ierastiem kritērijiem kā 
galerijas ekspozīcija, kritiska at 
zinība vai piederība kādai kus
tībai vai skolai.

Neskatoties uz šiem izaicinā
jumiem, ir arī savas priekšrocī
bas: darbi neatspoguļo dažu ie 
tekmīgu labdaŗu gaumi, bet 
sniedz sava veida diasporas 

mākslas globālu pārskatu, līdz   
ar ko kollekciju var uzskatīt par 
objektīvāku šīs tēmas attēlojumu.

Starp PLMC ziedotajiem māk
slas darbiem ir liela Kanadas lat
vieša Leopolda Sīpoliņa kollekci
ja, ko galerijai ziedojusi viņa meita 
Anda (starp šiem darbiem ir vai
rāki desmiti brīnišķīgu glez nu un 
diasporas mākslinieka Ro  landa 
Kaņepa zīmējumi). Sīpoli ņa kol lek
cija tapusi ne tikai tāpēc, ka viņam 
patika kāds konkrēts darbs, bet 
arī, lai atbalstītu jaunos māksli
niekus, ar kuŗiem viņš satikās 
daudzu vizīšu laikā Lat vijā un 
citur. Viņa kollekcija ne  atspoguļo 
konkrētu estētisko pār liecību, bet 
drīzāk ir neitrāls un reprezenta
tīvs Latvijas mākslas pārskats.

Ir svarīgi atzīmēt, ka jaunie 
mākslinieki mūsdienās ir arvien 

mobilāki, daudzi izmanto ceļo
jumu dotācijas, kas dod viņiem 
iespēju strādāt ārzemēs. 

Novērota arvien lielāka jauno 
mākslinieku interese ap  meklēt 
Latviju un piedalīties iz  stādēs 
PLMC. Pirms pāris ga  diem 
PLMC mākslinieku rezidences 
programmas ietvaros uz  ņēma 
Ritu Grendzi, Kārli Rēke vicu. 
(Rē  kevics ir viens no izci lākajiem 
jaunajiem tēlniekiem ASV. Viņa 
darbs ir parādīts uz vecākā un, 
iespējams, prestižākā Amerikas 
tēlotājmākslas žurnā la ArtNews 
vāka). Gita Kārkliņa, kuŗas darbi 
Latvijā pirms pir mās PLMS iz 
stādes nebija zi  nāmi, ir Vilchel
ma Purvīša radiniece. dia sporas 
izstādes sakarā viņa tikās ar Pur
vīša radiniekiem, kā rezultātā 
tika uzaicināta uz izstādi Latvijā.

PLMC kollekcija ir atklājusi sa 
biedrības uzmanībai tādu māk
slinieku daiļradi, kuŗi citādi Lat
vijā būtu maz zināmi, piemēram, 
Zigfrīds Sapietis un Jānis Min
tiks, kā arī devusi iespēju pār stā
vībai mazāk pazīstamiem māks
liniekiem, piemēram, Čikāgas 
autodidaktam Jānim Strodam.

Nesen PLMC ir izvērsusi jau 
nu pieeju izstādēm, sākot ar 
2018. gada “Māksla vieno, māk
sla nešķir” ekspozīciju, kuŗā dia
sporas mākslinieki uzaicināja 
Latvijas kollēgas par izstādes 
part neŗiem, darbus izstādot pa 
pāriem. Šis populārais un veiks
mīgais eksponēšanas princips ir 
aizsācis tradiciju, kuŗu PLMC 
turpinās attīstīt, padarot PLMC 
vairāk par kultūras centru, nevis 
vienkārši par darbu krātuvi. 
Visbeidzot, PLMC ir paplaši nā
jusi savu misiju, iekļaujot to 
māk slinieku darbus, kuŗi 21. gad
simtā emigrējuši, bēgot no eko
no miskās krizes Latvijā 2008. 
gadā. Arī šeit kollekciju komiteja 
vēlas veidot sava veida pasaules 
mēroga pārskatu par to Latvijas 
mākslas daļu, kas radīta daudzas 
desmitgades pēc Otrā pasaules 
kaŗa, bet ārzemēs. Cerams, ka 
kollekcija kļūs par nozīmīgu soli, 
saglabājot to cilvēku mākslu, 
kuŗi piedzīvojuši drāmatisku un 
vētrainu pagātni, un ka tā kalpos 
par iespēju apvienot tos, kuŗi mīl 
un ciena mākslu un Latviju.

JG – rakstu krājuma kultūrai 
un brīvai domai 300. numurs jau 
nonācis abonentu rokās visā pa 
saulē, kā arī daudzās bibliotēkās 
Latvijā. Par nominālu cenu tas ir 
pērkams Jāņa Rozes un Zvaigzne 
ABC grāmatveikalos, Galerijā 
Istaba, apgāda Zinātne veikalā 
un Latvijas Okupācijas mūzejā.

300. numura skaitlisko apa ļu
mu atzīmējam ar atskatu žurnā  
la pirmsākumos – no 1955. gada 
zie  mas numura pārpublicējam 
dzej nieka un pedagoga Artura 
Kau gara (19101971) rakstu “Man
to jums” un mūsu pirmā galvenā 
redaktora, Latvijas Okupācijas 
mūzeja biedrības valdes priekš
sēža Valtera Nollendorfa pārdo
mas “Vecais un jaunais”. Vienal

Jaunās Gaitas pavasaŗa numurs
ga, kur mēs esam, mums pie
nākas kopt latvisku kultūru, “kas 
balstās pagātnē un tagadnē, pa 
ļāvīgi un ticīgi raugoties nākot
nē”. Tā Nollendorfs.

Stokholmas Spēlmaņu dalīb
nie ce Signe Rirdance raksta par 
latviešu roka/popmūzikas un 
dzejas vakara sarīkojumu Stok
holmā pērnā gada rudenī: “Jē 
dziens mēs nebeidzas un nesā kas 
pie Latvijas robežas.”

Rakstniece Sabīne Košeļeva 
rakstā “Pierobežas dvēsele” in 
ter vē bibliotēkāri Kārsavā, pilsētā 
pie Latvijas austrumu robežas.

Šai numurā ir literātūras re 
daktora Vlada Spāres sarūpētas 
sešas dzejoļu kopas (Lolita Gul
be, Ilmārs Šlāpins, Māris Salējs, 

Eva Mārtuža, Juris Helds un 
Agita draguna) un četri īsie 
stāsti (Oskars Vizbulis, Inga Pi 
zāne, Kristīne Želve un Kristīne 
Ilziņa).

Par vizuālo mākslu gādā JG 
mākslas redaktore, Amerikas lat
viešu mākslinieku apvienības 
prezidente Linda Treija. Litera
tūrzinātniece Lalita Muižniece 
dalās “Atmiņu uzplaiksnījumos” 
par mākslinieci džemmu Skul
mi (19252019). Vāka dizaina 
autors ir Henrijs Preiss, kuŗš 
dzīvo Ņūmeksikā, ASV.

Grāmatu apskatu nodaļā Lās
mas Gaitnieces un Jūlijas dibov 
s kas recenzijas un Anitas Lie
piņas apcere par Albēru Kamī 
(Albert Camus).

Nodaļā “dažos vārdos” Jaunās 
Gaitas redkolēģija uzskaita kopš 
JG ziemas numura tapušās grā
matas, dažus ievērojamus kultū
ras notikumus un apbalvojumus.

Atsevišķā nodaļā “In Me  mo
riam” Nora Ikstena un Juris 
Kronbergs veltī atvada vārdus 
dzejniekam Leonam Briedim 
(19492020), Maija Meirāne – 
rakstniecei Benitai Veisbergai 
(19282019) un Linda Treija –  
māk sliniecei dainai dagnijai 
(19372019).

Par abonēšanas kārtību raks
tiet evēstuli juris.zagarins@gmail.
com  vai uzmeklējiet mājaslapu 
jaunagaita.net, kur varat arī ie 
skatīties Jaunās Gaitas archīvā 
no 1955. gada līdz pat šodienai.

JURIS ŽAGARIŅŠ

Pasaules latviešu mākslas centrs un galerija

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem
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PBLA nācis klajā ar ieteiku
miem, kā tautiešiem pasaulē 
rīkoties pandēmijas laikā. Ko 
vēl, būdama PBLA valdes priekš
sēde un rīdziniece, tu, Kristīne, 
piebilstu pie šī aktuālā paziņo
juma?

Pirmām kārtām – padomāt par 
to, ko īsti nozīmē vārdi “atbildība” 
un “demokratija”. Proti, bieži dzir
dams, ka cilvēki aizbildinās – mēs 
taču dzīvojam demokratiskā valstī 
un katrs pats ir tiesīgs pieņemt 
lēmumus, arī attiecībā uz savu ve 
selību, kā viņš uzskata par sev pie
ņemamiem. Bet – vai vienmēr 
tiek ievērots, ka brīvībai un de 
mokratijai cieši stāv līdzās tāds 
jēdziens kā atbildība – par sevi, 
par saviem līdzcilvēkiem un vals
ti? Šobrīd, kad krize skārusi visu 
pasauli, ir ļoti atbildīgi jāizprot    
tas, ka krize ir tieši skārusi arī Lat
viju, visus valsts iedzīvotājus. Jau 
nākamajās dienās aicināsim (Kri s 
tīne nākamajā dienā pēc mūsu 
sarunas, 24. martā, runāja Latvi  
jas populārākajā kanalā TV24. – 
L.K.) tos Latvijas cilvēkus, kas at 
griežas mājās no ārzemēm, ļoti, 
ļoti rūpīgi sekot veselai ķēdei obli
gāti veicamu darbību. Valsts taču 
gādā par savu pavalstnieku at 
grie šanos! Tātad ir svarīgi ne tikai 
reģistrēties un parakstīties par 
pašizolāciju, bet arī rūpīgi to ie 
vērot. Vai “brīvā izvēle” šai gadī
jumā nozīmē saslimt pašam un 
inficēt citus?! Vai mēs ar savu 
“brīvo izvēli” neveicināsim pani
ku, kuŗas, paldies dievam, Latvijā 
vēl nav? PBLA aicinājums ir at 
kārtoti likt pie sirds visiem un 
ikvienam stingri pildīt savu pil
soņa pienākumu – pašizo lēties, ja 
to prasa ārkārtas situāci jas kārtība, 
un ar savu rīcību, neapdraudēt 
pašam sevi un līdzcilvēkus. At 
sauces uz demokratiju te ir pil  
nīgi nevietā – paraudzīsimies uz 
citām zemēm, kur demokratijas 
tradicijas ir daudz senākas un 
stiprākas. “Vecajā Eiropā”, Ame
rikā, Kanadā, Austrālijā vārdiem 
“būsim likumpaklausīgi, solidāri 
un darīsim to, kas jādara visas sa 
biedrības labā” ir pārliecības spēks 
un tie nav apspriežami ārkārtas 
situācijā. Un vēl – solidaritāte šai 
laikā man nozīmē arī atbalstīt 
savējos, pērkot Latvijas preces, 
īpaši produktus, jo tautsaim nie
cībai ir jāļauj izdzīvot, sekas tāpat 
būs smagas.

Esmu novērojusi, ka PBLA 
tavā personā vairāk nekā jebkad 
agrāk ļoti daudz iesaista, aicina 
uz sarunām un viedokļu apmai
ņu ne vien valsts iestādes, bet arī 
masu saziņas līdzekļi.

Jā, un tas lielā mērā ir, patei
coties diasporas likumam, kas 
pacēlis ārzemēs mītošo latviešu 
“redzamību”, pierādot gan valdī
bai, gan plašākai sabiedrībai, ka 
mēs esam bijuši un joprojām esam 
visā plašajā pasaulē. Un vēl – mēs, 
PBLA, paši cenšamies būt klāt 
visās aktuālajās norisēs Latvijā, 
pro tams, nemēģinot “būt par 
spun di visās mucās”, bet lietās, kas 
attiecas ne vien uz diasporas sa 
biedrību, bet arī uz sabiedrību Lat
vijā, noteikti paužam savu vie 
dokli un esam klāt. Vēl vairāk – 
mēģinām iet soli uz priekšu, īpaši 
domājot par praktiskiem risināju
miem. Piemērs – strādājam kopā 

Par PBLA rīcību krizes apstākļos
Saruna PBLA Rīgas birojā ar valdes priekšsēdi Kristīni Saulīti un biroja vadītāju Jāni Andersonu

ar Izglītības un zinātnes ministri
ju, un esam ierosinājuši blakus 
tīmeklim un zināmajai eklasei, 
aktīvizēt skolēnu izglītošanā sa 
biedrisko mediju – televīziju, kas 
ir visiem pieejama, ieskaitot vistā
lākos lauku rajonus. Ir taču reāli 
iespējams daudzus mācību priekš
metus pasniegt sabiedriskajā TV, 
pieaicinot gudrus, interesantus, 
moderni domājošus pedagogus, 
kādu Latvijā netrūkst. Šajās die 
nās mēs, domubiedru grupa, kuŗā 
ietilpst arī IZM parlamentārais 
sekretārs Reinis Znotiņš, LĀZA 
Latvijas biroja vadītāja Kamena 

Kaidaka u.c., par to intensīvi do 
mājam. PBLA Izglītības padome 
jau vairāku gadu gaŗumā ir ie 
dziļinājusies jautājumā par šo pe 
dagogu iekļaušanu diasporas un 
Latvijas izglītības sistēmas piln vei
došanā. Vēl konkrētāk – mums ir 
saraksts ar 17 cilvēkiem, kuŗi ir 
gatavi strādāt radošā savienībā.

Vai nav īstais laiks atjaunot 
Iespējamo misiju, kas tika slēgta 
līdzekļu trūkuma dēļ?

Pavisam noteikti! Esmu priecīga 
teikt, ka daļa no minētajiem sko
lotājiem jau ir ar pieredzi Iespē
jamā misijā, arī skolotāji, piemē
ram, no Amerikas, kas spēj ienest 
pasaules pieredzi Latvijas izglītī
bas sistēmā. Jāteic, tieši izglītības 
jomā esam pavisam konkrēti strā

dājuši ļoti daudz. Šobrīd ceru, ka – 
kā ikkuŗā krizē – radīsies arī gluži 
jaunas idejas un iespējas. Iespē
jams, radīsies pat jaunas, cita veida 
platformas, plašāk pieejamas, ra 
došākas.

Avīze Laiks  kopā ar Kaijas 
Petrovskas vadīto ALAs nozari 
Sadarbībai ar Latviju un Latvijas 
Bērnu fondu sāk ziedojumu ak 
ciju, lai ikvienam skolasbēr     
nam būt pieejama viedierīce, ar 
kuŗu iekļauties šobrīd aktuālajā 
tālmācībā. Izrādās, viedierīču 
trūkst 3% Latvijas bērnu, bet 
astoņās Latvijas pašvaldībās ir 

skolas, kuŗās vispār netiek iz 
mantotas interneta jeb digitālās 
iespējas…

Apsveicama iniciatīva! Turklāt 
jāņem vērā, ka, pat ja mājās ir 
interneta pieslēgums un viens 
dators, skolasbērnu taču var būt 
vairāk nekā viens. Bet – neaiz
mirsīsim, ka ir taču arī grāmatas, 
kas interneta laikā ir gluži vai pie
mirstas. Apvienojot visus minētos 
resursus – tīmekli, sabiedrisko te 
levīziju, grāmatas – taču var radīt 
pieejamu un daudzpusīgu izglī
tības iespēju.

Dzirdēts tāds joks – “ir gan 
viens dīvains laiks – pašiem mā 
jās jāvāra ēdiens, jānodarbojas 
ar bērniem, būs arī jāsāk lasīt 
grāmatas…”

Cerams, ka tiešām atkal vairāk 
pievērsīsimies šai svētajai lietai – 
grāmatām. Mūsu sarunas sāku 
mā runājām par Latvijas ekono
mikas atbalstīšanu – jā, par to jā 
domā arī gluži praktiski. Un te ar 
praktiskajām rekomendācijām jā 
nāk klajā valsts institūcijām, kā 
LIAA (Latvijas investīciju attīstī
bas aģentūra), Latvijas Tirdznie
cības un rūpniecības kamerai, ir 
jābūt vienotai vietnei, kur parā 
dās informācija par darba iespē
jām u.c. Galu galā – mēs dzīvojam 
valstī, kur ir viens no ātrākajiem 
internetiem, nu, tad izmantosim 
to, liksim lietā! Šobrīd cilvēkiem ir 
vitāli svarīgi saņemt informāciju 
par to, ko darīt, kā nopelnīt, lai 
varētu samaksāt savus rēķinus. Ar 
to gribu teikt, ka cilvēkiem ir jādod 
iespējas darīt, lai viņi negaidītu 
risinājumus tikai no valsts. Valstij 
nebūs lielas iespējas rūpēties par 
katru no mums, pašiem arī jābūt 
uzņēmīgākiem.

Ir vēl kāds aspekts, ko šai sa 
režģītajā laikā nedrīkst atstāt 
novārtā, – skaidrojošā, psiholo
ģiskā palīdzība cilvēkiem. Un te 
nepietiek tikai ar tīmekļa viet
nēm. Mācītājs Juris Cālītis teica – 
“mūsu psiche ir pārņemta ar zi 
ņām, un mēs esam iepirkušies 
bailēs”. Internetā nav iespējams 
izsmeļošs skaidrojums un faktu 
analīze, kāds tas iespējams ar 
drukāto vārdu.

Šobrīd drukātajam tekstam, ori
ģinālajiem žurnālistikas rakstiem, 
kas balstās pārbaudītos faktos, ir 
tā lielā loma. Un vēl tam, ko tagad 
sauc par medijpratību. Sarežģītos 
laikos “uzpeld” viltvārži, viltus z i
ņas, sazvērestības teorijas, un pro
fesionālā žurnālistika, oriģināl pre
se ir ļoti, ļoti jāatbalsta. Šobrīd tas 
saistīts ne vien ar veselību, bet arī 
ar valsts drošību, un tas ir ļoti 
nopietni, tāpēc ir obligāti jāatrod 
nauda un iespējas atbalstīt tieši 
oriģinālpresi. Ceru, ka tas nonāks 
valstiskās prioritātēs, kuŗu priekš
galā šobrīd ir veselība, drošība, 
informētība.

Pirmo reizi tika atcelts ALAs 
kārtējais kongress, uz kuŗu po 
sies arī tu. Kas paliks nepateikts?

Pirmām kārtām, biju domājusi 
runāt ne tik daudz par padarīto, 
cik par to, kas būtu jādara nākotnē. 
Šā gada sākumā PBLA un ALAi 
bija ļoti konkrētas, es pat teiktu – 
pragmatiskas vizītes pie Latvijas, 
Valsts prezidenta un ministriem, 
kuŗās tika nosprausti pavisam 
kon krēti plāni katrā nozarē. Sa 
runu rezultāti tika apkopoti un 
publicēti presē – ar mērķi, lai pla
šāka sabiedrība to uzzin, jo mūsu 
plāni saistās ar sabiedrības līdz
dalību. ALAs kongresā gribēju ru 
nāt par to, ka ir pienācis laiks,     
kad ārzemēs dzīvojošie latvieši var 
dot savu lielu pienesumu, ar ko 
nebūt nedomāju materiālo, finan
ciālo. Es domāju – savu pieredzes, 
zināšanu pienesumu, jo esam no 
nākuši tajā punktā, kad pasaules 
pieredze Latvijā ir īpaši nozīmīga. 
Tas “strautiņš”, kas saistās ar finan
ciālo palīdzību, sāk izsīkt, un šo 
brīd arī Latvijai nav tas pats sva 
rīgākais. Svarīgākais ir tas, par ko 
mēdz teikt – “dot makšķeri, nevis 
zivis.” Piemēram, izglītības refor
ma, kur no ārzemēm var saņemt 
ļoti bagātu pienesumu. Mums ir 

daudz izcili izglītotu, akadēmiski 
skolotu tautiešu, kas var dalīties 
savā pieredzē, sākot no tā saukta
jiem cilvēkstāstiem līdz tam, ko 
nozīmē strādāt akadēmiskā veidā 
pasaulē, kāda ir, piemēram, paš
pār valdes sistēma pasaules augst
skolās, kā strādā bankas pasaulē, 
lai novērstu naudas atmazgāšanas 
riskus utt. Mums ir speciālisti ar 
ļoti bagātīgām zināšanām un 
pieredzi, nu, tad dalīsimies ar to!

Medicīnā tas notiek jau sen    
un ļoti plaši!

Un šobrīd tam ir īpaša nozīme! 
Tāpat kā sadarbībai ekonomiska
jā, uzņēmējdarbības vidē, kur 
PBLA ir lielas iestrādes, pateico
ties PLEIf – Pasaules latviešu eko
nomikas un innovācijas forumam.

Kā rit PBLA Rīgas biroja dzī 
ve šajā sarežģītajā laikā?

Jānis Andersons, biroja vadī
tājs. Birojā pastāvīgi strādājam 
kopā ar Raitu Eglīti, izpilddirekto
ru, un Loru Egli, projektu lietve 
di, kuŗa strādā pusslodzes režīmā. 
Jau pašā gada sākumā, pirms šī 
krize sākās, sekmīgi pabeidzām 
lielu darbu – noslēdzām visas at 
skaites par projektiem, kuŗos 
PBLA bija administrators, tostarp 
projektus ar Kultūras un Izglītības 
un zinātnes ministriju, projektus, 
kas saistīti gan ar latviešu skolu 
uzturēšanu diasporā, gan ar dzies
musvētku tradicijas uzturēšanu, 
profesionālās mākslas pieejamī 
bas projektus u.c. Atskaišu pakete 
aizņēma ap 800 lappusēm! Tas ir 
darbs, kas sabiedrībai ir nere dzams, 
taču ļoti svarīgs. Tagad, ņe  mot 
vērā ārkārtas apstākļus, daudzi 
projekti ir rūpīgi jāpārvērtē – 
daudzi ir “jāpārliek uz citām 
sliedēm”. Piemēram, šogad jūnijā 
nenotiks “Sveika, Latvija!” kār
tējais brauciens, arī vasaras no 
metnēm paredzētā nauda ir jā 
pārliek uz aktuālām, krizes izrai
sītām vajadzībām, piemēram, 
drukāto mediju atbalstam. Esam 
arī nākuši klajā ar aicinājumu    
diasporas organizācijām izvērtēt, 
vai viņu pieteiktais projekts, ko 
apmaksātu Latvijas Valsts no sava 
budžeta, ir tik ļoti aktuāls, vai tas 
varbūt var pagaidīt, dodot priekš
roku šobrīd gluži sāpīgām vals
tiskām aktuālitātēm. Nu, piemē
ram, latvisko tradiciju kopšana 
Jāņos šogad noteikti varētu pa 
gaidīt… īstenībā diasporas pro
jekti lielākoties ir saistīti ar kādu 
svētku svinēšanu, un tādā situā
cija, kāda ir šogad, diasporas or 
gani zācijām vajadzētu izsvērt, kas 
ir svarīgāk. Varbūt tomēr tiem pa 
redzēto naudu šogad atstāsim 
Latvijas valsts vajadzībām...

Kristīne Saulīte: “Šobrīd drukātajam tek-
stam, oriģinālajiem žurnālistikas rakstiem, 
kas balstās pārbaudītos faktos, ir tā lielā 
loma. Un vēl tam, ko tagad sauc par me -
dijpratību. Sarežģītos laikos “uzpeld” vilt-
vārži, viltus ziņas, sazvērestības teorijas, 
un profesionālā žurnālistika, oriģinālprese 
ir ļoti, ļoti jāatbalsta. Šobrīd tas saistīts ne 
vien ar veselību, bet arī ar valsts drošību, 
un tas ir ļoti nopietni, tāpēc ir obligāti jā -
atrod nauda un iespējas atbalstīt tieši ori-
ģinālpresi. Ceru, ka tas nonāks valstiskās 
prioritātēs, kuŗu priekšgalā šobrīd ir ve -
selība, drošība, informētība.”
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

Kuldīgas novada mūzejs
Kuldīgas novada mūzeja krā ju

mā glabājas kā atsevišķi mate riā
li/priekšmeti, tā arī lielākas ar 
chi vārijas par trimdā dzīvojo ša
jiem tautiešiem, novadnie kiem. 
Tās dāvinājuši paši trimdā dzī
vojošie tautieši, kā arī nosūtīti 
caur radiniekiem, draugiem, pa 
ziņām. Arī pētot savu ciltskoku, 
radinieki meklē materiālus Kul 
d īgas mūzejā un dalās ar saviem 
materiāliem. Pirmie materiāli/
priekšmeti no trimdā dzīvojo
šajiem tautiešiem mūzeja krā
jumā ienākuši 90. gadu sākumā. 
Tās ir novadnieku izdotās grā
matas (A. Ā. Brumanis, E. frei
manis). 

Muzeja krājumā ir dāvi nāti 
atsevišķi materiāli (piemēram, 
sega un tautastērps no V. Stangas; 
glezna, oleografija un “Latvju 
raksti” no S. Zariņas, A. Grau di
ņas keramikas vāze un bļoda). 
Tajā pašā laikā ir arī lielāks ma 
teriālu kopums (piemēram, par 
A. Ā. Brumani, O. Sakārni, A. Zel
meni, A. Rozenbachu, K. Grūbi, 
E. freimani, Baiba Cīrule par 
Groskaufmaņu dzimtu.) Lielāku 
mākslas darbu – grafikas darbu 

Trimdas archīvu mājupceļš
un to reprodukcijas mūzejam 
dāvinājis Arturs Langmanis. 
diemžēl daudzi materiāli ir kse
rokopēti. fotografijas tomēr va 
jadzētu izgatavot kā fotokopijas 
vai sagatavot digitālā veidā. 

Archivāriju pieņemšana 
Kuldīgas novada mūzejā
Kuldīgas novada mūzeja misija 

ir nemateriālā un materiālā cil
vēces un vides mantojuma, kas 
raksturo Kuldīgas novadu no 
vis  senākajiem laikiem līdz mūs
dienām uzkrāšana, saglabāšana, 
pētīšana, populārizēšana un 
eksponēšana.

Vācot, sagatavojot un sūtot dā 
vinājumu Kuldīgas novada mū 
zejam, jāņem vērā personas at 
bilstība territoriālajam plānoju
mam (vai persona ir dzimusi, 
au  gusi, strādājusi Kuldīgas no  va
dā; pēc territoriālās reformas 
Kuldīgas novadam tiks pievie
nots Skrundas novads, iespējams 
arī Alsungas novads un tas at 
bildīs bijušajam Kuldīgas rajo
nam. Bijušais Kuldīgas apriņķis 
neatbilst Kuldīgas rajona terri
torijai!).

Mūzejs krājumā uzņem dažāda 

veida materiālus/priekšmetus: fo 
tografijas, dokumentus, iespied
darbus, mākslas darbus, sadzīves 
priekšmetus, darbarīkus utt. Vē 
lams oriģinālus. Tie ir materiāli/
priekšmeti, kas liecina par per
sonu, viņa ģimeni un darbu. Grā
matas un mākslas darbi (autor

tiesību jautājums, kuŗu autors ir 
pats dāvinātājs vai viņa manti
nieki.

dāvinājumā jāpievieno biogra
fisks apraksts par personu – 
emigrējošo novadnieku un viņa 
ģimeni (papildus var pievienot 
personas CV). Rakstniekiem, 

lite rātiem, publicistiem, māksli
nie kiem, ar zinātnes nozari sai s
tītām personām būtu jāpievieno 
apraksts par literāro, māksli nie
cisko, zinātnisko darbību.

Gatavojot dāvinājumu Kuldī
gas novada mūzejam, ieteicams 
vispirms sazināties ar mūzeju, 
izteikt savu vēlmi, īsi aprakstīt 
dāvinājuma saturu, pievienot 
kādas fotografijas. Savstarpējā 
sarakste palīdzēs vienoties par 
dāvinājuma saturu un nozī
mīgumu. 

Ar mūzeju iepazīties var: www.
kuldigasmuzejs.lv (ir minēta kon
taktinformācija). Informācija: 
info.muzejs@kuldiga.lv .

Kuldīgas novada mūzejs
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 1, 

Kuldīga, LV3301.
faktiskā adrese: Pils iela 5, Kul

dīga, LV3301.
Indra Orehova, Kuldīgas nova

da mūzeja krājuma glabātāja
indra.orehova@kuldiga.lv
tālr. +37129615567

TĀ MĒS ATGRIEŽAMIES – 
ILZE LAKSTīGALA

“Tā mēs atgriežamies” – ar tādu 
nosaukumu 2017. gadā ar LĀZA 
financiālu atbalstu tika izdota 
Ritas Grāveres grāmata, kas tika 
veltīta latviešu ārstam, anato
mam un antropologam Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakultā
tes profesoram un dekānam Jē 
kabam Prīmanim (18921971). 
Cilvēkam, personībai, kuŗš dau
dzus gadus Latvijas PSR laikā 
bija apzināti aizmirsts un aiz 
liegts. Tikai pēdējos 30 gadus 
Latvijai un latviešiem palēnām 
tiek atgrieztas šīs personības, 
kuŗas  ar savu ieguldījumu, darbu 
un atdevi visu darīja Latvijas 
valsts un tautas labā. Šādu nosau
kumu “Tā mēs atgriežamies” gri
bas at  tiecināt uz visiem Latvijas 

trimdiniekiem, kuŗus Otrā pa 
sau les kaŗa nežēlīgās dzirnas ma 
la, kā vējš mākoņus izdzenāja 
pla šajā pa  saulē no Jaungvinejas 
un Bra zīlijas mūža mežiem līdz 
Ka  nadas un Skandināvijas ark
tiskajiem apgabaliem, no Ame
rikas mežonīgajiem Rietumiem 
līdz Austrālijas tuksnešiem. 

2019. ga  da nogalē Paula Stra
diņa Me  dicīnas vēstures mūzejs 
saņēma lielu un nenovērtējamu 
sūtījumu no Amerikas Savie no
tajās Valstīs dzīvojošās latviešu 
zobārstes Il  zes Lakstīgalas. Ko  pu
mā tika sa  ņemtas 52 vienības – 
diplomi, sertifikāti, apliecības, 
fotografija un citi dokumenti, 
kas atspoguļo I. Lakstīgalas stu
dijas Vācijā un vēlāk Amerikas 
Savienotajās Valstīs. Starp doku
mentiem ir arī I. Lakstīgalas 
mammas, zobārstes Emīlijas 
Lak stīgalas (dz. Celms, 1893
1961), Jurjevas (Tērbatas, tagad 
Tartu) universitātes me  di cīnas 
fakultātes zobārsta diploms, kas 
piešķirts 1915. gada  21. maijā. 
Visi zobārstes Ilzes Lakstīgalas 
dokumenti ir nozī mī ga laikme 
ta liecība Latvijas me  dicīnas un 
kultūras vēsturei, kas atspoguļo 
šo daudz šķaut ņaino 20. gadsim
ta vēsturi, kad divu lielvaru po 
lītiskās ambīcijas maina ne tikai 
viena indivīda vai ģimenes likte
ni, bet ietekmē veselas tautas un 
nācijas likteni. Paula Stradiņa 
Medicīnas vēstu res mūzejs saka 
lielu paldies Ilzei Lakstīgalai par 
šo vērtīgo dāvinā jumu, kas tagad 
tiks saglabāts nākamām paau
dzēm kā liecība par Latvijas ie 
dzīvotājiem un latviešiem, ku  ŗiem 
bija lemts no  nākt plašajā pasaulē. 

Mūzejs ir ļoti priecīgs par katru 
no jums, kuŗš nolēmis uzdāvināt 
liecības par sevi, vecākiem, vec
vecākiem vai citiem trimdas lat
viešu me  dicīnas darbiniekiem – 
ārstiem, zobārstiem, farmacei
tiem, vec mātēm, žēlsirdīgām 
mā  sām un citiem. Katrs latvietis 
ir kā mazs dzīpars Latvijas vēs tu
res audumā, un, saglabājot liecī
bas, mēs da  rām skaistāku šo lielo 
pār maiņu laikmetu, kuŗā tik ātri 
viss nāk un zūd. 

Saziņai un sūtījumiem: 
Mār tiņš Vesperis 
Antonijas iela 1, Rīga, LV1360
martins.vesperis@mvm.lv 
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Universitātē, 1949. gada 15. jūlijā

Jurjevas Ķeizariskās univer si
tātes diploms Emīlijai Celms 
1915. gada 21. maijā

Ilze Lakstīgala, absolvējot 
Pensilvānijas Universitātes 
Zobārstniecības fakultāti 
Filadelfijā, 1954 gadā
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

JURIS 
LORENCS

Vislielākā bagātība šajā pasaulē 
esot veselība. Tam varētu piekrist. 
Es vēl gribētu piemetināt – arī 
zināšanas. Esmu studējis fiziku 
un matēmatiku, un tieši eksaktās 
zināšanas mani ir pasargājušas 
no daudzām kļūdām. Tā kā esmu 
pazīstams ar varbūtību teoriju, 
nekad nespēlēju azartspēles. Ele
mentāra skolas matēmatika ma 
ni ir atturējusi no neapdomīgas 
kre dītu ņemšanas. Jo pastāv tāda 
lieta kā “procenti uz procentiem”, 
kas var iedzīt financiālā slazdā. 
Brīdī, kad Ķīnā sākās jaunā ko 
ronavīrusa Covid 19 epidēmija, 
man kabatā bija aizvadītā gada 
novembrī iegādāta lidmašīnas 
biļete uz Indijas galvaspilsētu 
deli. Biju iecerējis paceļot pa In 
diju, izlidot no Rīgas 26. feb ruārī 
un atgriezties 19. martā. Taču jau 
februāra sākumā, vērojot notiku
mus Ķīnā, es atcerējos par ekspo
nentes funkciju, kas apraksta 
epi dēmijas izplatīšanās mechā
nismu. Saprazdams iespējamās 
attīstības scenāriju, devos uz 
aviokompāniju un pārcēlu lido
jumu uz rudeni. Tas bija dienā, 
kad Italijā bija identificēti tikai 
četri Covid 19 slimnieki, Vācijā  
16, ASV – 15, bet Latvijā – nevie
na. Ja būtu izturējies vieglprā  
tīgi un aizlidojis uz Indiju, vis
drīzāk patlaban atrastos šajā 
Āzijas zemē ar visai neskaidrām 
perspektīvām atgriezties mājās. 
Un te, lūk, rodas jautājums – kā 
pēc es, parasts cilvēks būdams, 
izrādījos tālredzīgāks par dau  
dz iem polītiķiem un drošības 
die nestiem?

Mēs dzīvojam ne tikai bīstamā, 
bet visādā ziņā zīmīgā, pat vēstu

Nekas vairs nebūs kā agrāk
riskā laikā. Ir tāda Mārtiņa Zī 
verta luga “Pēdējā laiva”. Par bēg
ļiem, kuŗi Otrā pasaules kaŗa 
beigās centās atstāt Latviju un 
sasniegt Zviedrijas krastus. Ir pa 
gājuši 75 gadi. Un atkal cilvēki 
gaida simbolisko “pēdējo laivu”. 
Tikai šoreiz šī laiva (pēdējais prā
mis, pēdējā lidmašīna) dodas 
pre tējā virzienā – uz Latviju. Pir
mo reizi pēdējo simt gadu laikā 
cilvēki nevis bēg prom no Lat
vijas, bet mēģina tajā atgriezties. 
1920. gadā līdzīgi rīkojās Pirmā 
pasaules kaŗa gados Krievijā iz 
klīdušie latvieši. Un ir tikai sim
boliski, ka tolaik cilvēki bēga no 
“sarkanā mēŗa”, kas jau plosījās 
Padomju Krievijā. Un bija “pē  dē
jais vilciens”. Un, tāpat kā šo  dien, 
pēc atgriešanās mājās Latvijas 
pusē viņus gaidīja karantīnas 
barakas.

Brīdī, kad rakstu šīs rindas, 
Latvijā ir apzināti 139 vīrusa 
inficēti cilvēki. Procentuāli rēķi
not, tas ir mazliet vairāk nekā 
saslima Ķīnā. Bet vai tāpēc dzīve 
ir pilnībā apstājusies? Taču ne! 
Valsts funkcionē. Vēl jo vairāk – 
atkal funkcionē Ķīna, kas patie
sībā šodien ir cerības stāsts. In 
ter netā klejo videoklips, kuŗā ķī 
niešu mediķi svinīgi noņem se 
jas maskas. Pekinas ielās atgrie
žas gājēji un velosipēdisti, atve 
ras veikali. Pašā epidēmijas sā 
kumā Ķīnā slimnieku skaita pi e
augums bija 30 % dienā. Ja nekas 
nebūtu mainījies, tad līdz februā
ŗa beigām būtu saslimuši 20 mil
joni. Tomēr tas nenotika. Pavi
sam Ķīnā inficējušies 81 000 cil
vēku, no kuŗiem 72 000 jau ir pil
nībā atveseļojušies. Ķīnas pie

mērs liecina, ka slimību var ap 
turēt. Bet pagaidām tā turpina 
izplatīties Eiropā, it īpaši Italijā, 
Spānijā, francijā. Arī ASV. Atbil
de uz jautājumu – kāpēc vienā 
valstī vīruss ir, bet citā tā tikpat 
kā nav, slēpjas matēmatikas for
mulās. Slimība pieklauvē pie val
stu durvīm atšķirīgos laikos un 
tad izplatās lavīnveidīgi. Paldies 
dievam, Latvijas valdība pieņē
ma lēmumu savlaicīgi aizvērt 
valsts durvis. Iespējams, to vaja
dzēja izdarīt vēl ātrāk. Eiropieši 
redzēja, kas notiek Ķīnā, bet dzī
voja illūzijā, ka slimība mūs ne 
skars. Lai gan francijā jau plosījās 
epidēmija un prezidents Ema
nuels Makrons bija vērsies pie 
tautas ar aicinājumu izvairīties 
no publisku vietu apmeklējuma, 
15. martā paredzētās pašvaldību 
vēlēšanas tomēr netika atceltas. 
Iemesls šai neprātīgajai spītībai – 
daži ietekmīgi franču polītiķi 
katēgoriski uzstāja, ka demo
kratija esot svarīgāka par pulcē
šanās ierobežošanu. Patiesībā 
tuvredzība un neizlēmība ir dau
dzu Eiropas valstu, bet jo īpaši 
Eiropas Savienības vadības pro
blēma. Tagad lepno un augst prā
tīgo Briseli tikpat kā vairs ne 
dzird, cilvēki ieklausās nacio nālo 
valstu valdību teiktajā. Veselības 
ministrijas galvenais infektologs 
Uga dumpis atklāti atzīst: “Lat
vijai ir jādomā pašai par sevi, jo 
mums neviens nepalīdzēs.”

Vēl joprojām daudzi ironizē 
par nelielo infekciju skaitu Krie
vijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Cen 
t rālāzijas valstīs. Pastāv aizdo 
mas, ka patiesie saslimšanas ap 
mēri tiek noklusēti. Taču moder

najā interneta un sociālo tīklu 
laikmetā epidēmiju nevarētu 
noslēpt. Tāpat klīst versijas, ka 
trūcīgajās un ne visai tīrīgajās 
“trešās pasaules” un “postpadom
ju” valstīs cilvēkiem esot lielāka 
imunitāte pret šādām kaitēm. Ie 
spējams. Vēl viens skaidrojums – 
šo zemju iedzīvotāji vienkārši 
ne  var atļauties daudz ceļot un 
“saķert” vīrusu. Ja paraugās sta
tis tiku, tad visbēdīgākie skaitļi, 
respektīvi, saslimušo skaits uz 
vienu miljonu iedzīvotāju ir tie 
ši bagātajā Rietumeiropā – Italijā, 
Šveicē, Norvēģijā, Spānijā, fran
cijā, dānijā, Austrijā, Beļģijā, 
Zviedrijā, Vācijā. Arī Latvijā pir
mie inficētie bija slēpotāji, kas 
atgriezās no Italijas kalnu kūror
tiem. Patiesībā mēs vēl atroda
mies epidēmijas procesa sākumā 
un tāpēc nespējam pilnībā izvēr
tēt notiekošo. Man pašam šķiet, 
ka galvenais iemesls, kāpēc Ei 
ropas austrumos vēl ir salīdzi
noši laba situācija – valdības bez 
liekām ceremonijām ātri izšķī 
rās par drastiskiem mēriem. 
Krie vija jau 30. janvārī pilnībā 
slēdza robežu ar Ķīnu. Ukrainā 
un Krievijā visus savus pilsoņus, 
atbraucējus no Ķīnas, dienvid
korejas un Irānas, bez liekām 
ceremonijām vienkārši ielika 
di  vu nedēļu karantīnā. Un nevis 
kaut kādā atvieglotā mājas ka 
rantīnā, bet no apkārtējās pasau
les pilnībā izolētās un apsargātās 
telpās. Protams, sākumā atska
nēja balsis par brīvības ierobe
žošanu, par demokratijas pārkā
pumiem. Tagad redzam, ka šādi 
it kā pārspīlēti piesardzības pa 
sākumi sevi ir attaisnojuši.

Patlaban notiekošais man at 
gādina 1991. gada barikāžu lai
ku. Es atceros tukšos, izpirktos 
veikalu plauktus, kādus šodien 
redz Rietumu pilsētu veikalos. 
Rīgā šādas panikas nav. Laikam 
jau katrai paaudzei ir lemts     
kāds eksistenciāls pārbaudījums. 
Ma  ni vecvecāki piedzīvoja divus 
pasaules kaŗus un Latvijas oku
pāciju, vecāki – Otro pasaules 
kaŗu un izsūtīšanas. Es atceros 
barikādes un puča laiku. Šodie
nas jaunieši redz jaunu kaŗu un 
jaunas barikādes. Tikai ienaid
nieks ir neredzams, bet tāpēc ne 
mazāk bīstams. 

Ies laiks, un dzīve pamazām 
atgriezīsies vecajās sliedēs. Bēr 
ni atkal ies uz skolu, kafejnīcās 
skanēs jautras balsis, cilvēki at 
sāks ceļot. Būs pirmais prāmis, 
pirmais vilciens un pirmā lidma
šīna. Un tomēr viss būs mainījies, 
pasaule nekad vairs nebūs tāda 
kā agrāk. Vīruss būs sadalījis 
laiku “pirms” un “pēc”, pa vidu – 
2020. gads. Būs mainījušās attie
cības starp valstīm, starp varu un 
tautu. Iespējams, arī starp cilvē
kiem – gan uz labo, gan slikto 
pusi. Tiks izvērtētas prioritātes, 
pārdalīta ietekme, vara un bagā
tība. Kā tieši tas izskatīsies, vēl 
nav iespējams paredzēt. Pagai
dām jāsamierinās ar to, ka ne 
tikai skolēniem, patiesībā visai 
cilvēcei (izņemot mediķus), ir 
piešķirtas brīvdienas uz neno
teiktu laiku.

Sašķeltās ģimenes
Otrā pasaules kaŗa iespaidā 

daudzas latviešu ģimenes tika sa 
šķeltas uz mūžu. Liela daļa lat
viešu tautas tika iznīcināta kaŗa 
darbības un okupācijas režīmu 
represiju dēļ. 1941. gada jūnijā 
padomju varas iestādes depor
tēja uz Sibiriju aptuveni 15 400 
Latvijas iedzīvotāju. Baidoties  
no atkārtotām represijām, aptu  
ve ni 180 tūkstoši cilvēku 1944./ 
1945. gadā bēga uz Eiropu (Vā 
ciju, Austriju, franciju, Zvied
riju, dāniju), pēc tam tālāk uz 
citām Rietumu valstīm. Nereti 
veidojās situācija, ka daļa ģime
nes atradās izsūtījumā, daļa pa 
lika Latvijā, bet vēl viena daļa bija 

Mūzeja “Latvieši pasaulē” mēneša priekšmets

devusies trimdā uz Rietumiem. 
dzelzs priekškars, bailes un po 
lītiskās iekārtas šķīra brāļus un 
māsas, sievas un vīrus, vecākus 
un bērnus uz visiem laikiem. 
daļa izmantoja vienīgo saziņas 
iespēju – saraksti daudzu gadu 
un pat gadu desmitu gaŗumā. 
Taču dažiem sakari pārtrūka jau 

pēc pirmā un vienīgā kontakta, 
saņemot paziņojumu par radi
nieku nāvi.

1944. gadā 12. jūlijā Elza Bol
šaitis ar vienpadsmitgadīgo mei
tu Ileāni un septiņgadīgo dēlu 
Pēteri ar vilcienu no Rīgas iz 
brauca bēgļu gaitās. Ģimenes 
galva, Latvijas armijas kapteinis 

Aleksandrs Bolšaitis 1941. gadā 
no Litenes nometnes bija izsūtīts 
uz Sibiriju. Izbēgšanas brīdī Elza 
un bērni nezināja, ka viņš jau 
1942. gadā bija miris nometnē 
Noriļskā. Vispirms Elza ar bēr
niem nonāca Grācā, Austrijā, un 
pēc kaŗa viņi apmetās Glāzen
bachas bēgļu nometnē Zalc bur

gas tuvumā. Tur dzīvojot, ģime
nei bija iespēja apmeklēt apkārt
nes skaistākās vietas. Ileāne at 
ceras, ka šo ģimenes fotografi   
jas rāmīti viņi iegādājās tieši     
tajā dienā, kad pienāca ziņa par 
tēva Aleksandra nāvi Sibirijā. 
1947. ga  dā Elza ar bērniem pār
cēlās uz dzīvi Venecuēlā. 

Elza Bolšaitis ar bērniem Pēteri un Ileāni

Bilžu rāmītis – ģimenes relikvi
ja no Austrijas

Elzas Grīnbergas un Aleksandra Bolšaiša kāzu foto 1932.gada 
decembrī
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KRUSTVĀRDU MīKLASastādījis KĀRLIS PēTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 11) atrisinājums 
Līmeniski. 7. Balamute. 8. 
Altamira. 10. Ķelti. 11. Tinis. 
12. dividende. 16. Ūnijas. 19. 
Arkāns. 20. Pasakas. 21. Ese
ja. 22. Mapes. 23. Lauta. 24. 
Lemma. 25. Parki. 28. Tiesa. 

30. Anketas. 31. Monēta. 32. 
Skalas. 36. “fornarina’’. 40. Usuri. 
41. dingo. 42. Sekstets. 43. 
dekaedrs.

Stateniski. 1. Alata. 2. Kurmis. 
3. Sekli. 4. Vaive. 5. Stende. 6. 
Niķis. 7. Biezenis. 9. Alikante. 13. 
dēkas. 14. Karaliste. 15. Grama
tika. 17. faetons. 18. Varenas. 26. 
Aforisms. 27. Vesta. 29. Sma
ragds. 33. Tortes. 34. Antīks.     
35. “Braki’’. 37. Neisa. 38. Rauda. 
39. Ķilda.

Līmeniski. 4. Valsts galvas
pilsēta Eiropā. 7. Maralbriežu 
jaunie, mīkstie ragi. 8. Igauņu 
rakstnieks (18651933). 9. Meta
mā ierīce seno romiešu bru ņo
jumā. 10. Ūdenssporta centrs pie 
Tallinas. 11. Indīga čūska. 13. Pil
sēta Etiopijas ziemeļos. 18. Spor
ta speciālisti. 21. Latviešu glez
no tāja (1939). 23. Ieteikums, pa 
mācība 24. Vācu rakstnieks 
(17491832). 25. Lūk! 26. Valsts 
Āzijā. 28. Vīrieša vārds (jūn.). 29. 

Vienvietīgas sacīkšu motorlai
vas. 34. Pazemes kanāli grunt s
ūdens novadīšanai. 35. Izcili   
kaŗa lidotāji. 37. Pilsēta Japānā, 
Honsju salā. 38. Iecietīga pret 
citu uzskatiem. 39. Iecere. 40. 
Upe Āzijas dienvidrietumos. 41. 
Valodniecības nozare.

Stateniski 1. Stikla trauks ar 
tievu kaklu. 2. Čīliešu dzejnieks 
(19041973). 3. Latviešu rakst
nieks un sabiedriskais darbinieks 
(18651929). 4. Apdzīvota vieta 

dobeles novadā. 5. Iepriek
šējs maksājums. 6. Austriešu 
psīcho logs (18701937). 12. 
Ierīce sau sa, silta gaisa plūs
mas iegūšanai. 14. Salīdzi no
šais vērtējums. 15. Rauga 
mīklas cepumi. 16. Pilsēta 
Bulgārijā pie Melnās jūras. 
17. Liels ūdens dzīvnieks. 19. 
Pilsēta Jemenā. 20. Liels jūras 
vēzis 22. Cukurniedru kru
pis. 23. dievs seno ēģiptiešu 
mītoloģijā. 27. Veikls. 30. Pie
spiedu izsūtījums no dzim
tenes. 31. Valstu iedzīvo tāju 
kopumi. 32. Apdzīvota vieta 
Valmieras novadā. 33. Valsts 
Ei  ropā. 35. No abām pusēm 
ar kokiem apstādīti ceļi. 36. 
Rīgas pilsētas daļa.

Zenta Mauriņa: “Ir mirkļi dzīvē, kas izgaismo visu mūžu”

Šogad aprit 90 gadi kopš di 
bināta Mūrmuižas Tautas uni
versitāte, kas 1930. gadā bija 
unikāla parādība Latvijas kul tū
rainā. Tās rosinātājs bija ag  ro
noms Paulis Pētersons (1895 – 
1975), bet lektore –  esejiste un 
kultūrfilozofe Zenta Mauriņa, 
kuŗu viņam kā talantīgu stu 
denti bija ieteicis Latvijas Uni
versitātes filoloģijas profesors 
Aleksandrs Dauge (1868 – 1937). 
Diemžēl Universitātes darbību 
1940. gadā pārtrauca padomju 
režīms, bet to atjaunoja Atmo
das laikā 1988. gadā. 

Latvijas Tautas universitātes no 
daļas veidojās divdesmito gadu 
beigās – 30. gadu sākumā, aptve
rot visus valsts reģionus. Mūrmui
žas nodaļa Kauguru pagastā tika 
dibināta pēc agronoma Paula Pē 
tersona rosinājuma, un viņš bija 
arī tās vadītājs. Pauls Pētersons 
bija ieredzēts vietējā sabiedrībā    
kā inteliģents un izglītots cilvēks. 
Mūr muižas Tautas universitāte,  
kā tas iegājies tautas valodā, māj
vietu atrada bijušās muižas kungu 
mājā. 

Agronoms Paulis Pētersons bija 
iepazinies ar dānijas tautskolu 
idejas tēva – priesteŗa, rakstnieka 
un polītiķa Nikolaja frederika Se 
verīna Guntviga (1783 – 1872) pie
 redzi, kuŗš 1844. gadā nodibināja 
pirmo Tautas augstskolu dānijā 
un cīnījās par to, lai izglītība būtu 
pieejama ne tikai aristokratiem, 
bet arī zemniekiem, kuŗiem ne 

VALIJA BERKINA

pie tika līdzekļu mācībām augst
skolās. Tautskolas dānijā darbojas 
joprojām. Savukārt filoloģijas pro
fesors Aleksandrs dauge (1868 – 
1937) par galveno lektori ieteica 
savu izcilāko studenti Zentu Mau
riņu.

Zentas Mauriņas Kopoto rakstu 
1. sējumā (1939. gads) publicēts 
Paula Pētersona raksts “Tautas au 
dzinātāja”, kuŗā teikts: “Zenta Mau
riņa bija Mūrmuižas Tautas uni
versitātē dzīvā vārda svētības ne 
sēja kopš pašas dibināšanas die
nas. Visiem spēkiem viņa centu
sies arī savos klausītājos izkopt 
ru  nātā vārda prasmi.(..) Labi zi  nā
dama, ka pie cilvēka veidošanas 
pieder arī zināma stāja, sabiedris
ko attiecību formas, Zenta Mau ri
ņa neatlaidīgi pūlējusies vienmēr 
un visur izkopt ikdienas dzīves 

daiļumu, piegriezt lielāku vērību 
tradicijām. Tā klausītāju perso 
nīgo svinamo dienu atcerē nostip
rinājās un no jauna iesakņojās 

puspiemirstā, dziļi latviskā tradi
cija sērst tādās reizēs kaimiņu 
sētās. Tādā garā arī tika rīkoti 
aizgājušo darbinieku piemiņas 
brīži, kā arī Ziemsvētku un Līgo 
vakars. Līdztekus tam izauga pa 
raža rudens sanāksmes noturēt ik 
reizes cita saimes dalībnieka mā 
jās. Tas deva iespēju iepazīties ar 
dažādiem saimniecības veidiem, 
paplašināja saimniecisko redzes 
aploku. (..) Zenta Mauriņa ne tikai 
dziļi izpratusi tautas augstskolas 
ideju, bet 10 gadu darbā pierādī
jusi tās reālizācijas iespējas un 
svētību lauku apstākļos.”

Uz Zentas Mauriņas aicināju 
mu uz Mūrmuižu brauca latviešu 
kultūras  tālaika zieds – viņai tuvie  
A. Brigadere, K. Skalbe, J. Jaun
sudrabiņš, J. Janševskis, P. ērma
nis, L. Garūta, M. Vētra un daudzi 
citi. “Nekur tā neesmu strādājusi 
kā Mūrmuižā,” Zenta Mauriņa vē 
lāk atzinās. “Es gribu būt kā ozols 
mūsu nama priekšā: ar saknēm tas 
stipri turas zemē, bet zarus stiepj 
pretī saulei. Un kas vakara saule, 
tas cilvēkam daile un zināšanas.”

Mūrmuižas Tautas universitātei 
bija arī sava himna –friča Bārdas 
dzejolis “Saules dziesma”, kam mū  
ziku komponējis pats agronoms 
Paulis Pētersons. 

 1988. gada 6. jūnijā sakoptajā 
Mūrmuižas pilī ieradās rakstnie
ce, literātūrzinātniece Ingrīdu So 
kolova, akadēmiķis Jānis Stradiņš, 
profesors Ervids Grinovskis, ak 
trise Lidija freimane un teātŗa 
zinātniece Lilija dzene. Kauguru 
ciema padomes sesijā paredzēts 
būt par Mūrmuižas tautas uni ver
sitātes atjaunošanu. Kāds partijas 
funkcionārs no Valmieras vēl mē 
ģina mest ritenī sprunguļus, bet 
neizdodas! Jo pie pils ieejas pul cē

jušies senie Zentas Mauriņas 
klausītāji – satraukti, asarām acīs. 
Viņu vidū Z. Mauriņai tik tuvie 
Alma PlētienaKalniņa, viņas ap 
rūpētāja, arī viņas vīrs Jānis, čakls 
Z. Mauriņas palīgs, viņas “sila 
pulk stenītes”  Anna Zēbolde, Bi 
ruta Leite,  Eduarda Veidenbauma 
māsasmeita, Pauls Antēns un viņa 
māsa, dziedātāja Zenta Bormane, 
kā arī Z. Mauriņas glābējs kaŗa 
laikā Eduards Karnāts un citi. Nā 
kamajos gados visi viņi nāca uz 
nodarbībām. Bet todien Alma 
Vīk sna atskaņoja Z. Mauriņas ie 
runāto vēstuli Mūrmuižas klausī
tā jiem, kuŗā ir vārdi: “Ir mirkļi dzī
vē, kas izgaismo visu mūžu.”

 1988. gada 1. oktobrī atjauno
tās Mūrmuižas Tautas universitāte 
atkal vēra durvis. Viesu vidū arī 
dzejnieki Astrīde un Ivars Ivaski, 
profesors Valters Nollendorfs no 
Minsteres ģimnazijas.

Kopš tā laik ir atklāts Zentas 
Mauriņas memoriālais mūzejs ar 
simtiem retu eksponātu, papildi
nāta vietējā Kauguru bibliotēka, 
kuŗā ir gandrīz visas Z.Mauriņas 
grāmatas. Pie Mūrmuižas Tautas 
universitātes ieejas uzstādītas pie
miņas plāksnes pirmajiem tās 
vadītājiem Zentai Mauriņai un 
Paulim Pētersonam.

Mūrmuižas Tautas universitā 
tes mācību gads sākas ik gadu 
oktobrī, nodarbības notiek katra 
mēneša pirmajā sestdienā pulks
ten 14 un pulcē klausītājus no 
plašas apkārtnes. 

2020. gada 7. martā Mūrmuižas 
Tautas universitātē (MTU) notika 
lekcija ar daiļdārznieci Rudīti 
Meļķi, jo jāgatavojas pavasaŗa dar
biem. Pēc lekcijas – režisora 
Viestura Kairiša jaunākā filma 
“Piļsāta pi upis”. 

Mūrmuižas Tautas universitātē lekcijas lasīja filoloģijas doktore, 
rakstniece Zenta Mauriņa // foto: fotoreprodukcija no Zentai 
Mau  riņai veltītās izstādes

Mūrmuiža Beverīnas novadā

1988. gada 06. jūnijā Mūrmuižā, “Pagastmājā” – tolaik Valmieras 
rajona Kauguru ciema tautas deputātu padomes ēkā  notika 
padomes atklātā sesija. Darba kārtībā jautājums: “Par uzdevumiem 
ciema kultūras bagātību, vēstures pieminekļu saglabāšanā un 
Mūr muižas Tautas universitātes darba atsākšanai.” Deputāti lemj 
atjaunot Tautas universitāti un apstiprina MTU padomi. Stāv un 
izsaka vēlējumu atjaunot MTU  – Zinaīda Priedīte

Mūrmuižai nav iespējams pa 
braukt garām, jo ir iekārtota 
labi pamanāma autobusu pie
tura. Ir tiešā maršruta (15 min.) 
autobusa līnija: Valmiera – 
Mūr muiža – Valmiera
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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

N O  V Ē S T U R E S

Latviju. Pienākot vilcienam, kaŗa 
gūstekņus sagaidīja LSK brīv prā
tīgās dāmas, kuŗas sniedza pa 
skaidrojumus un norādījumus. 
Gūstekņiem rīdziniekiem tika iz 
sniegtas pārtikas kartiņas vienai 
nedēļai priekš vietējiem ēdienu 
namiem Jāņa sētā Nr.3. Vēl LSK 
par brīvu sniedza neatliekamo 
palīdzību Avotu ielā nr. 29, kur at 
radās LSK ambulance. Tāpat Bēg
ļu Apgādāšanas komiteja bēgļu 
aptiekā Tērbatas ielā nr. 1/3 izdeva 
zāles uz LSK rēķina. 

Savu aktīvo darbību Rīgā Lat
vijas Sarkanais Krusts bija spiests 
pārtraukt 1919. gada janvārī, kad 
Latvijā ienāca lielinieku armija. Tā 
kā LSK tika uztverta kā naidīgi 
noskaņota organizācija, tad tās 
darbība netika atļauta, bet savāktie 
līdzekļi, materiāli un telpas tika 
konfiscētas un izmantotas lieli
nieku armijas vajadzībām. Tikai 
ar 1919. gada otro pusi Latvijas 
Sarkanajam Krustam izdevās pil
nībā atjaunot un izvērst savu dar
bību, sniedzot palīdzību vi  siem, 
kam tā bija nepieciešama. LSK 
darbības pirmais mēnesis ir ļoti 
nozīmīgs šīs organizācijas izveidē 
un darbībā, kad bez jebkādiem 
līdzekļiem tikai ar gribu tika pa 
nākta visu iedzīvotāju slāņu ie 
saiste Latvijas valsts izveidē un 
pastāvēšanā. Latvijas Sarkanais 
Krusts ir vecākā darbojošamies 
organizācija Latvijā, kas dibināta 
pirmās Latvijas Republikas laikā.

Latvijas Sarkanais krusts: 
pirmais darbības mēnesis

MĀRTIŅŠ VESPERIS, 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures mūzeja 
Medicīnas vēstures izpētes un ekspozīciju 
darba nodaļas vadītājs

300 kaŗa gūstekņu, bet pa visu 
savu darbošanās laiku līdz 15. de 
cembrim LSK apkalpoja vairāk 
nekā 2000 kaŗavīru. LSK darbojās 
trīs patversmes Citadelē, Krasta 
ielā 3 un Suvorova ielā 98 (tagad 
Kr. Barona iela), kur agrāk bija 
bēgļu karantīnas telpas. Lielākā 
daļa gūstekņu palika patversmē 
vienu vai divas naktis un tad tālāk 
devās uz savām mājām pa visu 

sniegšana kaŗa gūstekņiem un 
invalidiem, kuŗi atgriežas no gūsta 
novārguši, izsalkuši, sabojātu ve 
se lību un puskaili un pat bez apa
viem. Tai laikā novembŗa beigās 
Rīgā jau bija mīnus 10 gradu un 
lielas sniega kupenas. LSK birojs 
tika ierīkots Pauluči ielā 13 (tagad 
Merķeļa iela) Rīgas Latviešu bied
rības nama telpās. Uz turieni aici
nāja ziedotājus sūtīt paciņas ar sil
to veļu, apaviem, pārtiku, naudas 
līdzekļus, medikamentus un citas 
nepieciešamības lietas. No gūsta 
pārbraukušiem kareivjiem, ku 
ŗiem nebija savas pajumtes un uz 
tura līdzekļu, bija ierīkota pa 
tversme Citadelē, bet priekš sli 
miem – lazarete bijušā krievu ga 
rīgā semināra telpās Puškina bul
vārī (tagad Anatomikums, Kronval
da bulvāris). LSK aicināja kā brīv
prā tīgos pieteikties ārstus, kuŗi 

varēja sniegt invalidiem un kaŗa 
gūs tek ņiem medicīnisku palī
dzību. Tā  pat personas, kuŗas va 
rēja par velti vai arī par noteiktu 
simbolisku samaksu kaŗa gūstek
ņiem piedā vāt istabas vai gultas 
vietas, kā arī tika lūgts ņemt šos 
bijušos kaŗa vīrus darbā.  

decembŗa vidū LSK jau bija 
attīstījis rosīgu darbību. Katru 
dienu Rīgā ienāca apmēram 200 – 

2018. gada 20. novembrī bied rī
ba Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) 
atzīmēja 100. dzimšanas dienu   
un atskatījās uz savu darbību gad
simta gaŗumā. Pēc pirmajiem 20 
darbības gadiem 1938. gadā LSK 
bija bagātākā organizācija Latvijā, 
kas nodarbojas ar medicīnisko un 
sociālo pakalpojumu sniegšanu. 
Tolaik tā uzturēja 10 slimnīcas, 
četras tuberkulozes apkarošanas 
sanatorijas, vairāk nekā 100 bērnu 
veselības kopšanas punktus un 
daudz citu iestāžu. Pēc 100 ga 
diem, 2018. gadā, Latvijas Sarka
nais Krusts tika atzīts par otru ba 
gātāko biedrību Latvijā, bet fak
tiski uzskatāma par turīgāko or  ga
nizāciju, kas nodarbojas ar so  ciā
lās aprūpes pakalpojumu snieg
šanu. Tā uztur vairāk nekā 10 so 
ciālās aprūpes iestādes, veselības 
kabinetus un citas iestādes. 

Tomēr šīs biedrības dzīve sākās 
pavisam citos apstākļos un ar        
ci  tiem darbības uzdevumiem. 
1918. gada 11. novembrī oficiāli 
bei dzās Pirmais pasaules kaŗš un 
līdz ar to jau novembŗa beigās 
Latvijā sāka atgriezties pirmie ka 
ŗa gūs tekņi no Vācijas un Austri
jas, kuŗu stāvoklis bija gaužām 
bēdīgs. Vissmagākais bija tieši  
pirmais darbības mēnesis – 1918. 
gada novembŗa beigas un de  cem
bris, kad bez jebkādiem lī  dzek
ļiem, telpām un personāla LSK 
bija gatavs sniegt palīdzīgu roku 
atbrīvotajiem kaŗagūstekņiem, in 
validiem, bāreņiem un bēgļiem, 
kas jau sāka atgriezties Latvijā. Par 
Latvijas Sarkanā Krusta “tēvu” jeb 
dibinātāju jāmin dr. med. Jānis 
Jankovskis (18761925), kuŗš jau 
1918. gada vasarā Cēsīs izveidoja 
sanatoriju priekš Krievijas armijas 
kaŗavīriem, kuŗiem bija veselības 
problēmas. Jankovskis tika ievē
lēts par pirmo LSK priekšnieku. 
Jau 26. novembrī “Baltijas Vēst
nesī” bija ielikts rīkojums par to, 
ka Latvijas Tautas Apsardzības mi  
nistrija ir rīkojusi, lai tiktu dibi  
n ātas LSK biedrības visā valstī. To 
tuvākais mērķis bija palīdzības 

Brīvības cīņās ievainotie Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas slimnīcā. 
Rīga, 1919 // foto no P. Stradiņa medicīnas vēstures mūzeja krā 
jumiem

Liepājas pilsētas ķēķis, kuŗā atradās viens no Amerikas Sarkanā Krusta ēdināšanas punktiem. 
Liepāja, 1919 // foto no P. Stradiņa medicīnas vēstures mūzeja krājumiem

Latvijas bēgļu bērni un bāreņi pēc atgriešanās Latvijā. Liepāja, 1920
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PA Z I ņ O J U M I

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

S Ē R A S

“Māras zemes” sargs
pievienojies Aizsaules pulkiem.

Skolotājs, dzejnieks un sabiedrisks darbinieks

ALBERTS SPOĢIS
9.10.1924 – 15.3.2020
Vārkava – Minstere

Aizgājējs ir daugavas Vanagu organizācijas līdzdibinātājs
Zedelgemas kaŗa gūstekņu nometnē 1945. g. un organizācijas

mūža biedrs.
Es karā(i) aiziedams,
Atstāj māsu šūpulī. 
No kariņa pārnākdams,
Atrod’ lielu rakstītāj’. 
T. dz. 

Sirsnībā un pateicībā piemin
DV Minsteres kopa 

Debesis deva garam un miesai –
Jausmai un jūsmai: meklēt un mīlēt.

(Alberts Spoģis)

“Ardievu!” un “Mit Gott!” – 
pēc ilga un piepildīta mūža no mums ir atvadījies

ALBERTS SPOĢIS
*09.10.1924 Vārkava, Latvija
+15.03.2020 Minstere, Vācija

Mīlestībā un pateicībā ardievas saka
Toms, Eva, Daniels un Jākobs

Anzelms, Betina un Jānis
Veronika

Roberts un Anda
Raimonds, Kristiāne, Terēza, Dāvids un Fēlikss

Gregors, Zanda un Alberts
Gvido, Ketija, Anna un Linda

un visi piederīgie

Atvadīšanās no Alberta ģimenes lokā notika 20. marta rītā 
Lauhaides meža kapos pie Telgtes.

Pārējie tuvinieki, draugi un kolēģi gan Vācijā, gan Latvijā uz 
piemiņas brīdi tiks aicināti pēc pāris mēnešiem, kad būsim 

pārvarējuši globālo, koronavīrusa izraisīto krīzi.
Spoģu ģimene, Breslauer Straße 44, 48157 Minstere

BūT VAI NEBūT 
OLIMPISKAJĀM SPĒLĒM, 

TĀDS IR JAUTĀJUMS
Olimpiskā uguns plīvo, bet...
Olimpisko spēļu lāpas sagai dī

šanas ceremonija Japānā Covid-
19 vīrusa piesardzības pasāku 
mu dēļ notika bez skatītājiem.

Svinīgo uguni iededza divi trīs
kārtējie olimpiskie čempioni  –  
džudists Tadahiro Nomura un 
brīvā stila cīkstone Saori Jošida 
(attēlā). Lāpa tika sagaidīta mili
tārajā bazē Japānas ziemeļ austru
mu pilsētā Higašimacušimā.

Tokijas Olimpiskajām spēlēm 
šogad būtu jāpulcē aptuveni        
11 000 dalībnieku. Olimpiadas 
sākums paredzēts 24. jūlijā, bet 
mēnesi vēlāk noritētu para olim
piskās spēles. Bet vai Olimpiskās 
spēles notiks, vai arī tās pārcels 
uz vēlāku laiku, tiks nolemts 
tuvākajā laikā  

TOKIJAS OLIMPISKĀS 
SPĒLES PĀRCELS, 

VISDRīZĀK UZ 
2021. gadu

Olimpiskās spēles Tokijā tiks 
pārceltas, visdrīzāk – uz 2021.gadu, 
23. martā sarunā ar ASV laikrak
stu USA Today teica Starp tau
tiskās olimpiskās komi tejas (SOK) 
veterāns diks Paunds (attēlā).

Pārcelšanas detaļas tiks izstrā
dātas mēneša laikā. “Balstoties 
uz SOK rīcībā esošo informāciju, 
ir nolemts atlikt spēļu norises 
termiņu,” telefona intervijā laik
rakstam sacīja Paunds. “Risi nā
jums vēl nav atrasts, bet tik daudz 
es zinu, ka spēles nesāksies          

24. jūlijā.” Kanadietis Paunds, 
kuŗš gadu desmitiem ir bijis 
viens no ietekmīgākajiem SOK 
locekļiem, sacīja, ka, viņaprāt, 
SOK drīz paziņos par turpmā ka
jiem soļiem. “Tas notiks pa  kāpe
niski,” viņš teica. “Sākumā mēs 
spēles atliksim un tad soli pa so 
lim sāksim veikt nepieciešamās 
pārmaiņas, kas ir milzīgas.”

Komentējot Paunda teikto, SOK 
preses pārstāvis Marks Adamss, 
izmantojot rakstīto tekstu, teica: 
“Nu, kā mēs vakar paziņojām, mēs 
izvērtējam scēnārijus.” 22. mar tā 
SOK prezidents Tomass Bachs 
paziņoja, ka nākamajās četrās 
nedēļās gatavojas izlemt Tokijas 
olimpisko spēļu likteni, kuŗu sā 
kums paredzēts 24. jūlijā. Bachs 
ir izslēdzis iespēju atcelt spēles 
pavisam.

Olimpiskās spēles būtu pēdē
jais un visbūtiskākais sporta no 
tikums, kuŗu ietekmēs koro na
vīruss Covid-19, kuŗš decembrī 
tika identificēts Ķīnas pilsētā 
Uha  ņā. Vīruss turpmākajos mē 
nešos strauji izplatījās Ķīnā un 
visā pasaulē, inficējot simtiem 
tūkstošus cilvēku un izraisot bū 
tiskus traucējumus ikdienas dzī
vē daudzās valstīs.

Paunda komentārs tika sa 
ņemts mazāk nekā 24 stundas 
pēc tam, kad Bachs pirmo reizi 
norādīja, ka ir iespēja atlikt To 
kijas spēles. Vēstulē sportistu ko 
pienai viņš sacīja, ka SOK sāks 
pētīt alternātīvus spēļu rīkošanas 
veidus, tostarp atlikšanu, un plā
no pieņemt lēmumu nākamo 
četru nedēļu laikā.

Turpmākajās stundās Kanadas 
Olimpiskā un paralimpiskā ko 
miteja paziņoja, ka nesūtīs spor
tistu delegāciju uz Tokijas spē
lēm, ja vien tās neatliks. Tad ar 
līdzīgu paziņojumu klajā nāca 
Austrālija, taču ne tik tiešā veidā. 
Tā sacīja, ka valsts olimpiskās 
komitejas valde ir vienisprātis, ka 
“Austrālijas komanda nav sapul
ci nāma mainīgajos apstākļos gan 
mājās, gan ārzemēs”. 23. marta 
rītā arī Vācijas Olimpiskā komi
teja bija pievienojusies saviem 
kollēgām Brazīlijā un Norvēģijā, 
publiski mudinot SOK atlikt 
Tokijas spēles.

LATVIJAS SPORTISTI 
CER UZ TOKIJAS SPĒļU 

IZDOŠANOS
Tokijas olimpisko spēļu sā 

kums paredzēts 24. jūlijā, bet 
situā cijas attīstība liecina, ka 
četrgades lielāko sporta forumu 

koronavīrusa pandēmijas dēļ 
varētu pārcelt uz vēlāku laiku. 
Vairāki Latvijas sportisti, līdzši
nējie olimpieši un funkcionāri 
pirmdien Latvijas Televīzijas 
“Sporta studijā” pauda cerību, ka 
olimpiskās spēles izdosies, bet 
atzina, ka optimālu risinājumu 
to norisei atrast nav vienkārši.

No aptaujātiem 40 Latvijas 
spor tistiem, kas pretendē uz da 
lību olimpiādē, 57,5% uzskata, 
ka Tokijas spēles būtu jāpārceļ, 
savukārt 42,5% balsojušo bija pret 
iespējamām izmaiņām. Olim pi 
s ko kvalifikāciju jau izpildījušo 
astoņu atlētu vidū par spēļu pār
celšanu iestājas pat trīs ceturt
daļas aptaujāto.  

Plūdmales volejbolists Alek
sandrs Samoilovs, kuŗš oficiāli 
vēl nav spēļu dalībnieku vidū, 
pastāstīja, ka zina, cik grūti ir 
pār celt noorganizētu pasākumu. 
Viņaprāt, izmaiņu gadījumā ir 
liela iespēja spēļu atcelšanai, ko 
Samoilovs nevēlas. Par iespējamu 
risinājumu Samoilovs uzskata 
sportistu laicīgu ierašanos Tokijā 
un vairāku nedēļu atrašanos ka 
rantīnā. Viņš uzsvēra, ka absolūti 
godīga konkurences situācija 
sportā tāpat nepastāv, jo brazīlie 
ši plūdmales volejbolā mājās var 
trenēties 12 mēnešus, bet Latvijā 
tādas iespējas ir četrus mēnešus 
gadā. Ja spēles notiks, sportisti 
atradīs iespēju sagatavoties, uz 
skata Samoilovs.

Arī Latvijas Vieglatlētikas sa 
vienības (LVS) ģenerālsekretārs 
Dmitrijs Miļkevičs uzsvēra, ka 
pašlaik Latvijā nav iespējams 
pilnvērtīgi trenēties. Kādu ne  dē
ļu sportisti to varētu pieciest, bet, 
ja situācija ievilksies, spēles būtu 
jāpārceļ, teica Miļkevičs. Pēc viņa 
teiktā, labākais risinājums būtu 
pārcelt spēles tuvāk gada beigām.

Pēc vietas rangā dalība olim
piskajās spēlēs būtu droša Lat vi
jas 3x3 basketbola izlasei, Tās 
dalībnieks Nauris Miezis pa 
skaidroja, ka vēlas visu spēcīgāko 
sportistu dalību olimpiskajā tur
nīrā. Viņš atzina, ka pašlaik ir 
stulba sajūta, jo jāgatavojas, bet 
nav īsti zināms kam.

Latvijas medaļniece moderna
jā pieccīņā un peldētāja Ievas 
Maļukas mamma Jeļena Maļuka  
uzsvēra, ka situācija dažādu val
stu sportistiem atšķiras. Ir valstis, 
kur tiek nodrošinātas slēgtas 
sporta bazes treniņiem, turpre
tim tādās valstīs kā Latvija spor
tistiem atliks trenēties mājās vai 
mežā un olimpiskajās spēlēs viņi 
varēs pretendēt uz vietu otrajā 
desmitā, nevis cīnīties par maksi
mālajiem mērķiem, teica Jeļena 
Maļuka. Viņasprāt, arī sadalīt 
olimpiskās starta kvotas ar atpa
kaļejošu datumu pēc vietas ran 
gā nebūtu taisnīgs risinājums.

ATCELTS 
PASAULES hOKEJA 

čEMPIONĀTS ŠVEICĒ
Covid-19 pandēmijas dēļ at 

celts 2020. gada pasaules hokeja 
čempionāts, liecina Starptau tis
kās Hokeja federācijas (IIHf) 
mājaslapā publicētais paziņo
jums. Pasaules čempionāts elites 
grupā Cīrichē un Lozannā bija 
plānots no 8. līdz 24. maijam. 
Pār celt čempionātu uz citu valsti 
nebija iespējams, informēja IIHf. 
IIHf prezidents Renē fāzels 

čempionāta atcelšanu nosauca 
par hokeja saimei skarbu reālitāti, 
kas ir jāpieņem. “Koronavīruss ir 
globāla problēma un cīņā pret 
tās izplatīšanos valstu struktūrām 
nepieciešama liela piepūle,” sacīja 
fāzels. “IIHf jādara viss, lai šo 
cīņu atbalstītu. Pašlaik mums 
sports jānoliek malā un jāatbalsta 
tiklab valsts struktūras, kā arī 
hokeja ģimene.” Pasaules čem
pio nāta rīcības komitejas ģene
rālsekretārs Žans Žilī atzina, ka 
čempionāta atcelšana raisa milzu 
vilšanos, bet jāņem vērā ārkārtas 
situācija visām iesaistītajām pu 
sēm un jārisina aktuālie jautā
jumi.

*
Koronavīrusa dēļ oficiāli at 

celtā 2020. gada pasaules čem
pionāta hokejā pārcelšanai uz 
nākamo gadu, 2021. gada mei
star sacīkstes Latvijā un Baltkrie
vijā pārbīdot vēl par gadu uz 
priekšu, pagaidām trūkst pārlie
cinošu argumentu, 21. martā, 
komentējot 2020. gada pasaules 
čempionāta atcelšanu, sacīja Lat
vijas Hokeja federācijas (LHf) 
prezidents Aigars Kalvītis. Kā zi 
nāms, 2021. gada čempionāta 

rīkošanas tiesības ieguva Latvija 
un Baltkrievija. Uzreiz tika pie
bilsts, ka līdz pat 2025. gadam 
čempionātu rīkošanas tiesības 
valstīm jau ir piešķirtas, kas no 
zīmētu sacensību pārcelšanu līdz 
pat 2026. gadam.

SLĒDZOT SPORTA KLUBUS, 
TRENIņUS AIZVADA 

DZīVOKļOS
Motīvācija sportot vēl nekad 

nav tikusi tik ļoti izaicināta kā 
šajā laikā, tāpēc My Fitness ir 
nācis klajā ar lielisku iniciātīvu, 
kā atbalstīt ikvienu sabiedrības 
locekli izkustēties, neizejot no 
mājām.

Tagad trīs reizes dienā no 
drošinām visiem MyFitness Lat-
via Facebook konta sekotājiem 
treniņus tiešraidē. Tā kā ievēro
jam valstī izsludinātos ieteiku
mus, treniņi tiek vadīti no mā 
jām. “Sajūtu līmenī visi tiešraides 
skatītāji sporto treneŗa dzīvoklī, 
tas ir izvērties par ļoti iecienītu 
projektu un strauji guvis popu
lāritāti sociālajos tīklos,” saka 
MyFitness Latvia mārketinga va 
dītāja Līva Morica.

P. Karlsons


